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RESUMO 

Este estudo objetiva oferecer um modelo preditivo de grau de adaptação necessária para 

a entrada de um determinado produto em um determinado mercado-alvo, apontando 

uma posição em um contínuo de padronização/ adaptação baseado na visão 

contingencialista, principalmente de Jain, por meio da análise da relação de indicadores 

formados a partir de dados secundários e de acesso público. Para atingir esse objetivo, 

uma revisão teórica apontou constructos não só de Internacionalização, mas de 

Psicologia Organizacional, como a Distância Cultural de Hofstede, da Teoria 

Gravitacional do Varejo proposto por autores como Reiley, Converse e Huff que 

deveriam se integrar em um modelo formativo de predição do Grau de Adaptação da 

Oferta Internacional. O modelo teórico resultante da revisão da literatura foi posto à 

prova com dados obtidos de bases de dados secundários como o Ranking Best Global 

Brands, GMID – Euromonitor e IDH global da ONU e confrontados com dados obtidos 

por meio do método Delphi, no qual 18 juízes especialistas em internacionalização 

julgaram ex-post, a adaptação de 48 casos, 7 produtos em 6 países mais 1 produto em 

somente 6 dos 7 países, por meio do método Partial Least Squares – Structural Equation 

Modeling. Os resultados apontaram para um modelo com alto grau de predição, com 

significância, após a retirada do indicador Valor Monetário da Marca do modelo teórico 

originalmente proposto. O modelo final, entretanto não pode ser generalizado pois a 

pesquisa investigou um grupo pouco representativo da população, mas oferece 

perspectivas de ampliação da pesquisa seja pela ampliação da amostra e das bases de 

dados utilizados, seja por meio do método de análise de Regressão Multinível em função 

da característica multi-estágio da amostra.   

 

 

Palavras-chave: Internacionalização, Marketing Internacional, Grau de 

Adaptação, Contingencialismo, PLS-SEM.  



 

 

ABSTRACT 

This study aims to provide a predictive adaptation’s degree’s model required to offer a 

particular product in a particular target, pointing to a position on a standardization / 

adaptation continuum based on the contingency view particularly Jain’s , through the 

analysis of relationship between indicators formed from secondary public accessed data. 

To achieve this goal, a theoretical review pointed constructs not only from 

Internationalization, but Organizational Psychology, like Hofstede’s Cultural Distance, 

the retail’s gravitational theory proposed by authors such as Reiley, Converse and Huff 

as well, and that those constructs should be integrated in a formative model predicting 

the degree of International Offering’s adaptation. The resulting theoretical model from 

the literature review was put to the test with data obtained from secondary databases like 

the Best Global Brands Ranking, GMID - Euromonitor and Global UN HDI and those 

were compared to data obtained using the Delphi method, in which 18 

internationalization experts judges judged ex -post adjustment of 48 cases, been 7 

products in 6 countries over 1 item in only 6 of the 7 countries, throughout Partial Least 

Squares method - Structural Equation Modeling. The results point to a significant model 

with a high degree of prediction, after removing the Monetary Value of Brand indicator 

originally proposed by theoretical model. The final model, however cannot be 

generalized because the study investigated a poorly representative group of the 

population , but offers prospects for research expansion whether by enlargement of the 

sample and the variety of databases selection either by the Multilevel Regression 

analysis’ method due to the multi-stage characteristic of the sample. 

 

 

 

 

Keywords: Internationalization, International Marketing, Adaptation’s Degree, 

Contingency, PLS-SEM  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Principais Temas da Revisão da Literatura .................................................... 5 

Figura 2 - Resultados de Pesquisa da Base de Dados EBSCO Business Source Complete

 ....................................................................................................................................... 24 

Figura 3 - Quadro Resumo da Revisão da Literatura .................................................... 25 

Figura 4 - Modelo Conceitual Simplificado .................................................................. 27 

Figura 5 - Modelo Conceitual Complementado e Fontes de Dados ............................. 28 

Figura 6 - Modelo Hipotético Proposto ......................................................................... 32 

Figura 7 - Dimension Data Matrix: países com todos os valores. ................................. 36 

Figura 8 - IDH Global - Parte I ..................................................................................... 37 

Figura 9 - IDH Global - Parte II .................................................................................... 38 

Figura 10 - Best Global Brands 2013 ............................................................................ 40 

Figura 11 - Fontes de Dados Secundários ..................................................................... 41 

Figura 12 - Sequência de Execução do Método Delphi ................................................ 43 

Figura 13 - Distâncias Culturais entre Países ................................................................ 50 

Figura 14 - e-mail convite para 1ª Fase de Julgamento ................................................. 51 

Figura 15 - Compilação do Percurso Metodológico ..................................................... 53 

Figura 16 - Compilação do Percurso Metodológico (cont.) .......................................... 54 

Figura 17 - Modelo Originalmente Proposto - Resultados de Ponderação do Caminhos 

a partir do SmartPLS® .................................................................................................. 57 

Figura 18 - Valores t pela técnica de Bootstrapping no SmartPLS ............................... 58 

Figura 19 - Resultados do Modelo Ajustado - PLS-SEM ............................................. 60 

Figura 20 - Modelo teórico resultante da Revisão Teórica ........................................... 67 

Figura 21 - Modelo final verificado na pesquisa ........................................................... 68 

  

file:///C:/Users/Tafner/Documents/Dados%20do%20Mestrado/Dissertação%20Tafner_21022014.docx%23_Toc380789893


 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Evolução do Comércio Mundial de Produtos e Serviços .......................................... 1 

Tabela 2 - Cargas Externas das Variáveis Componentes dos Constructos............................... 57 

Tabela 3 - Resumo dos Resultados do Modelo ........................................................................ 59 

Tabela 4 - Variância Média Extraída (AVE) ............................................................................ 60 

Tabela 5 - Critério de Análise Fornell-Larcker para verificação de Validade Discriminante .. 61 

Tabela 6 - Valores de Adequação de Modelo (Goodness of Fit - GoF) ................................... 62 

Tabela 7 -  Valores de Tolerância e VIF na "saída" do SPSS .................................................. 62 

 

  



 

 

LISTA DE EQUAÇÕES 

 

Equação 1 - Índice de Distância Cultural ................................................................................. 13 

Equação 2 - Lei Gravitacional do Varejo ................................................................................. 18 

Equação 3 - Modelo de Breaking-point .................................................................................... 19 

Equação 4 - Modelo de Atração da Área de Comércio ............................................................ 20 

Equação 5 - Adequação do Modelo (Goodness of Fit - GoF) .................................................. 61 

 

  

file:///C:/Users/Tafner/Documents/Dados%20do%20Mestrado/Dissertação%20Tafner_21022014.docx%23_Toc380784028
file:///C:/Users/Tafner/Documents/Dados%20do%20Mestrado/Dissertação%20Tafner_21022014.docx%23_Toc380784029
file:///C:/Users/Tafner/Documents/Dados%20do%20Mestrado/Dissertação%20Tafner_21022014.docx%23_Toc380784030
file:///C:/Users/Tafner/Documents/Dados%20do%20Mestrado/Dissertação%20Tafner_21022014.docx%23_Toc380784031


 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

AVE - Average Variance Extracted 

DCUL - Diferenças Culturais 

DECO - Diferenças Econômicas 

DPER - Diferenças de Percepção 

GADP - Grau de Adaptação 

IDC – Índice de Diferença Cultural 

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano 

IED - Investimento Estrangeiro Direto 

LDCs - Less Developed Countries 

NICs - Newly Industrialized Countries 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development 

ONU - Organização das Nações Unidas 

P&D - Pesquisa e Desenvolvimento 

PIB - Produto Interno Bruto 

PLS - Partial Least Square 

PNUD - Programa da Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PPC - Poder de Paridade de Compra 

RNB - Renda Nacional Bruta 

SEM - Structural Equation Modeling 

SOM – Share of Market 

VIF - Variance Inflator Factor 

VLM – Valor da Marca 

  



 

 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

% - percentual 

∑  - somatório  



 

 

SUMÁRIO 

I INTRODUÇÃO ............................................................................................. 1 

II REVISÃO DA LITERATURA .................................................................... 5 

II.1 TEMAS ABORDADOS ........................................................................................................ 5 

II.2 A PADRONIZAÇÃO COMO OPÇÃO ESTRATÉGICA DE INTERNACIONALIZAÇÃO .................... 6 

II.3 FATORES QUE INFLUENCIAM O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS GLOBAIS .................. 10 

II.3.1 Diferenças Culturais ......................................................................................... 10 

II.3.1.1 Distância Psíquica x Distância Cultural. .......................................... 11 
II.3.1.2 Considerações ................................................................................... 13 

II.3.2 Diferenças Econômicas .................................................................................... 14 

II.3.2.1 A visão econômica ........................................................................... 15 

II.3.2.2 A visão Gravitacional do Varejo ...................................................... 17 

II.3.2.3 Considerações ................................................................................................... 20 

II.3.3 Diferenças de Percepção do Consumidor ......................................... 21 

II.3.4 Considerações acerca da Revisão da Literatura ............................... 23 

III PROPOSIÇÃO DO MODELO HIPOTÉTICO ....................................... 26 

III.1 O MODELO CONCEITUAL ............................................................................................... 26 

III.2 MODELO HIPOTÉTICO PROPOSTO ................................................................................... 28 

III.2.1 Diferenças Culturais ......................................................................................... 29 

III.2.2 Diferenças Econômicas .................................................................................... 29 

III.2.3 Diferenças de Percepção do Consumidor ........................................................ 30 

III.2.4 Considerações ................................................................................................... 32 

IV PERCURSO METODOLÓGICO ............................................................. 33 

IV.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA ....................................................................................... 33 

IV.2 O TIPO DE PESQUISA: CROSS-SECTIONAL DESIGN. .......................................................... 33 

IV.3 OS RECURSOS METODOLÓGICOS EMPREGADOS .............................................................. 34 

IV.3.1 Coleta de dados................................................................................................. 35 

IV.3.2 O Grau de Adaptação: Desenvolvimento do processo de mensuração. ........... 42 

IV.3.2.1 Desenvolvimento da escala para aplicação no método Delphi ........ 43 

IV.3.2.2 Validade de translação da escala (Conteúdo e Face) ....................... 45 

IV.3.3 Definição do Painel de Especialistas ............................................................... 46 

IV.3.4 Amostra utilizada para o estudo ....................................................................... 48 

IV.3.5 Procedimentos e período de coleta de dados por meio de julgamento dos 

especialistas. ..................................................................................................... 51 

IV.3.6 Número de Rodadas .......................................................................................... 52 

IV.3.7 Considerações acerca dos recursos metodológicos ......................................... 53 

 



 

 

V ANÁLISE DOS RESULTADOS ............................................................... 55 

V.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO MODELO ORIGINAL ............................. 55 

V.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO MODELO AJUSTADO ............................ 59 

V.3 ANÁLISE DAS HIPÓTESES À LUZ DO MODELO AJUSTADO ............................................... 63 

VI CONCLUSÃO ............................................................................................. 65 

VI.1 CONTRIBUIÇÕES ACADÊMICAS ...................................................................................... 66 

VI.2 CONTRIBUIÇÕES GERENCIAIS ........................................................................................ 68 

VI.3 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE ESTUDOS FUTUROS ................................................ 68 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................... 71 



1 

 

I INTRODUÇÃO 

Como presenciados desde 1998 com as crises do Lehman Brothers dentre 

outros, o crescimento do comércio entre os diversos países do mundo se mantém. 

(WORLD TRADE ORGANIZATION, 2012) Do início dos anos 2000 até o final de 

2011 o crescimento do comércio internacional de bens e serviços foi de 

aproximadamente 75%, já considerado nesse número o impacto da crise de 2008 no ano 

de 2009, em que houve um recuo de cerca de 10% no comércio internacional. 

(ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 

2011) 

Tabela 1 Evolução do Comércio Mundial de Produtos e Serviços 

 
Fonte: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011 

Atuar em um mercado globalizado e em expansão exige das empresas a 

capacidade de se diferenciar de um número ainda maior de concorrentes, com vantagens 

competitivas, em um plano geográfico muito mais ampliado (PORTER, 2005).  

Nesse contexto, desde o início dos anos 1960, estudos vêm sendo 

desenvolvidos para identificar maneiras de se obter vantagem competitiva internacional 

por meio de duas opções estratégicas opostas: Padronização e Adaptação da oferta 

mercadológica. (SCHMID e KOTULLA, 2011)  

Os primeiros estudos focavam especificamente na padronização, em especial 

da comunicação publicitária (ROOSTAL, 1963; ELINDER, 1965) e foram seguidos por 

outros autores (BUZZELL, 1968; HOVELL e WALTERS, 1972) que abordaram a 

opção estratégica e o processo mercadológico acabaram por definir adaptação como a 

venda essencialmente de um mesmo produto em todos os mercados. A vantagem, nessa 

opção estratégica viria dos baixos custos em função da economia de escala e da 

experiência adquirida ao desenvolver, produzir e distribuir produtos idênticos em 

múltiplos países.  

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Crescimento % - 0,91 4,51 6,55 11,11 8,39 9,67 7,61 2,95 -10,44 12,52 5,77

Crescimento sobre 2000 - 0,91 5,45 12,36 24,84 35,32 48,40 59,70 64,40 47,23 65,67 75,22

Comércio mundial de produtos e 

serviços (volume), em bilhões de 

US Dólares de 2005

2365,13 2386,55 2494,09 2657,46 2952,64 3200,42 3509,86 3777,04 3888,28 3482,15 3918,22 4144,16
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Nos anos 1980, o debate se acirra com Levitt (1983) que defendeu explicita 

e enfaticamente a padronização, ao afirmar que o padrão de preferências em todo o globo 

estava cada vez mais homogeneizado e que aquilo que as pessoas realmente desejavam 

era qualidade e confiabilidade ao menor preço.1 

Então os proponentes da estratégia oposta apresentaram seus estudos com 

especial ênfase para Cavusgil (1984), enfatizando e definindo a adaptação ao se 

referirem ao grau pelo qual as características físicas e atributos de um produto e sua 

embalagem diferem em diversos mercados internacionais. Para esses autores, apesar de 

a modificação de produtos implicar aumento de custos, tais produtos poderiam se 

adaptar melhor às diferentes necessidades de cada mercado, o que, em sua proposição, 

possibilitaria margens maiores de lucro.  

No final dessa década e início dos anos 1990, a visão contingencialista, 

representada pela visão de Jain (1989) de que a adaptação é uma questão de grau e não 

de estado, ou seja, para os propositores dessa visão, o grau de adaptação depende de 

fatores como a empresa, o produto, o setor e o mercado-alvo (CAVUSGIL, ZOU e 

NAIDU, 1993) e até certo ponto, algumas adaptações seriam mandatórias como por 

exemplo, aquelas derivadas de regulamentação governamental no país destino  (HILL e 

STILL, 1984).  

O debate acerca dessas visões estratégicas opostas é ainda caracterizado pela 

divergência quanto ao rigor metodológico empregado nos estudos, caracterizados por 

resultados confusos, contraditórios e pouco significantes que foram atribuídos a 

desenhos inadequados de pesquisa, contextualizações inapropriadas e ainda por técnicas 

de análise de dados frágeis, como apontado por Theodosiou e Leonidou (2003). 

Birnik e Bowman (2007), publicaram um trabalho de revisão da literatura 

sobre padronização e adaptação em mercados internacionais e em sintonia com a crítica 

de Theodosiou e Leonidou (2003), adicionaram que, para eles, variáveis relevantes e 

                                              

1 “Everywhere everything gets more and more like everything else as the world’s preference structure is 

relentlessly homogenized. ... [People everywhere want] goods of the best quality and reliability at the lowest 

price.” (LEVITT, 1983, p. 93) 
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suas relações haviam sido com frequência inadequadamente cobertas pelo desenho das 

pesquisas realizadas até aquele momento e que essas pesquisas eram focadas 

prioritariamente em descrições de casos, portanto, não conduzindo a recomendações 

teoricamente embasadas aos gerentes de empresas. 

Em face desse cenário, este estudo adotará a visão inicial do debate – a de 

que a vantagem competitiva na arena internacional de competição se dá por meio da 

economia de escala advinda da padronização (BUZZELL, 1968; LEVITT, 1983). 

Porém, considerará a visão contingencialista que propõe ser necessário algum grau de 

adaptação, seja em função das características do mercado-alvo, do setor ou mesmo do 

produto (JAIN, 1989; CAVUSGIL, ZOU e NAIDU, 1993), seja por forças mandatórias 

como regulamentações governamentais no país destino. (HILL e STILL, 1984). 

Sendo assim, uma vez que o objetivo de uma empresa que pretende expandir 

suas operações para novos mercados internacionais é manter a sua oferta o mais 

padronizada possível, os gerentes e tomadores de decisão nas empresas necessitarão de 

ferramentas que os auxiliem na escolha de quais produtos, de quais setores deverão ser 

exportados para quais mercados-alvo em uma sequência que proporcione o menor grau 

de adaptação de oferta possível, aumentando a sua economia de escala. (SZYMANSK, 

BHARADWAJ e VARADARAJAN, 1993) 

Nesse sentido, este estudo objetiva oferecer um modelo preditivo de grau de 

adaptação necessária para a entrada de um determinado produto em um determinado 

mercado-alvo, apontando uma posição em um contínuo de padronização/adaptação por 

meio da análise da relação de variáveis apontadas na literatura de internacionalização. 

Este estudo, portanto, pretende contribuir para a área, à medida que oferecerá 

aos gerentes de empresas que atuam em mercados internacionais, uma ferramenta 

teóricamente embasada para auxíliar a tomada de decisão, para os pesquisadores da área, 

ao oferecer um modelo que avança no estudo da internacionalização e para a academia, 

ao contribuir com uma pesquisa empírica que atende à necessidade de sustentação 

metodológica dos estudos de padronização/adaptação na internacionalização de 

produtos e/ou serviços. 
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Esse objetivo será perseguido no desenvolvimento deste estudo que será 

dividido em partes, a saber: Revisão da Literatura, Modelo Hipotético Proposto, 

Percurso Metodológico, Apresentação dos Resultados e Conclusões. 

Na parte II, sobre a revisão da literatura serão apresentados os principais 

proponentes das visões estratégicas adotadas para esse estudo, as variáveis relevantes 

apontadas por esses autores e a descrição das teorias que dão suporte a essas variáveis. 

Ao apresentar o modelo hipotético na parte III, far-se-á a descrição de cada 

um dos constructos e hipóteses envolvidos no modelo, bem como serão apresentadas as 

justificativas teóricas para cada uma dessas hipóteses. 

A derivação do modelo hipotético se apresentará na parte IV o 

desenvolvimento do percurso metodológico desde a pesquisa bibliográfica, documental, 

até a pesquisa de campo realizada, o tratamento dos dados coletados bem como todas as 

justificativas para cada um dos métodos empregados. 

Com base nas análises estatísticas realizadas, na parte V serão apresentados 

e discutidos os resultados obtidos no modelo e a validação/refutação das hipóteses 

propostas.  

Finalmente, a parte VI, apresentará as considerações finais  – conclusões, 

contribuições, e limitações da pesquisa, e ainda as recomendações para eventuais 

pesquisas futuras. 
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II REVISÃO DA LITERATURA 

Esta parte do estudo pormenoriza os aspectos do referencial teórico que darão 

suporte ao modelo hipotético proposto por este estudo e que será apresentado mais 

adiante. 

Figura 1 - Principais Temas da Revisão da Literatura 

 
Fonte: desenvolvido pelo autor 

 

II.1 Temas Abordados 

Com base na discussão das visões antagônicas de estratégias de 

internacionalização, centrada nas propostas antagônicas de Padronização e Adaptação 

do mix de marketing, o presente trabalho abordará a visão contingencialista e 

principalmente os fatores que segundo essa visão favorecem uma ou outra abordagem 

estratégica (Padronização / Adaptação), quais sejam: (1) Diferenças Culturais, (2) 

Diferenças Econômicas e (3) Diferenças de Percepção dos Consumidores. 

 

  

Padronização 
versus Adaptação

Visão 
Contingencialista

Diferenças 
Culturais

Diferenças 
Econômicas

Diferenças de 
Percepção dos 
Consumidores
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II.2 A padronização como opção estratégica de internacionalização  

Elinder (1965) criticou a postura dos publicitários europeus da época que 

defendiam diferentes mensagens publicitárias para os produtos em cada país europeu. 

Ele defende sua posição apontando a possibilidade de vender produtos ou serviços com 

a mesma mensagem (ELINDER, 1965, p. 7). O autor exemplificou sua posição 

utilizando um anúncio do sabonete Lux que utilizava a mesma estratégia publicitária ao 

redor do mundo (ELINDER, 1965, p. 11). 

Bartels (1968) argumentou que os princípios de marketing são semelhantes 

em todo o mundo, embora forças ambientais possam ser diferentes. Na mesma linha, 

Buzell (1968) apontou para os benefícios da padronização de ofertas em diferentes 

mercados internacionais: (BUZZELL, 1968, p. 112) 

Buzzel apresentou também a definição de padronização (standardization, em 

inglês) que é adotada a partir de então por diversos autores e que também será adotada 

neste estudo: 

 

“In literal sense, multinational standardization would mean the 

offering of identical product lines at identical prices through identical 

distribution systems, supported by identical promotional programs, in 

several different countries. […] Often [that extreme is not] feasible or 

desirable. […] Standardization […] would be achieved by 

incorporating more common elements in a multinational strategy.” 

(BUZZELL, 1968, p. 103) 

 

Assim, Buzzell (1968) propôs que a Padronização é, diferentemente do senso 

literal, a incorporação do maior número de elementos mercadológicos comuns em uma 

estratégia multinacional. 

Quinze anos depois, Levitt afirmou, sem nenhum tipo de subterfúgio, que as 

empresas globais deveriam se direcionar para uma nova era de “demanda 

homogeneizada”, afirmando ainda que “nada” é exceção; nem aço, nem automóveis, 
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nem comida ou roupas. Para ele, variedade significava custo e o que o consumidor 

moderno deseja é “o melhor por menos”. (LEVITT, 1983) 

Levitt (1983) sustentou que essa homogeneização se dava pela inovação 

tecnológica de comunicação de massa e mobilidade do consumidor - seja por meio da 

popularização de viagens ou do acesso a meios de transportes – que produz padrões 

homogêneos de consumo ao redor do mundo, criando, segundo o autor, uma nova 

realidade comercial: mercados globais para produtos padronizados. 

Do ponto de vista das empresas, essa homogeneização seria a oportunidade 

ideal, ainda segundo Levitt (1983), para a criação de vantagens competitivas por meio 

da redução de custos de produção, embalagem, distribuição e marketing por intermédio 

da economia de escala obtida ao produzir um único produto para todos os mercados em 

que se atuar.  

Na sua visão, o que os consumidores realmente desejam é um produto com 

alta qualidade e de baixo preço, sendo assim, as grandes empresas globais “forçariam” 

produtos e práticas (de comercialização) padronizados para todo o mundo. (LEVITT, 

1983) 

 

“[…] Instead of adapting to superficial and even entrenched 

differences within and between nations, it will seek sensibly to force 

suitably standardized products and practices on the entire globe. They 

are exactly what the world will take, if they also come with low prices, 

high quality and blessed reliability.” (LEVITT, 1983, p. 20) 

 

 Levitt (1983, p. 20), propôs que a globalização e o acesso à tecnologia 

gradualmente levariam a formações de mercados globais em que economias de escala 

levariam à redução de custos e preços e portanto as empresas modernas deveriam 

“forçar” produtos adequadamente padronizadas que oferecessem baixos preços, alta 

tecnologia e confiabilidade. 
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Uma posição tão enfática e restrita a flexibilizações sofreria críticas até 

mesmo dos defensores dessa opção estratégica. Douglas e Wind (1987) concordaram 

que as mudanças, no ambiente global de negócios necessitam de uma perspectiva global 

sobre estratégia, mas concluiram que a tese de Levitt (1983) de padronização global era 

tanto ingênua quanto simplista e poderia resultar em grandes erros estratégicos para as 

multinacionais, que seguissem tais prescrições. Eles propuseram então, não uma 

dialética de visões antagônicas (padronização / adaptação), mas um contínuo, uma 

abordagem contingencialista baseada no uso simultâneo dessas visões, ou como no 

original em inglês: “a mixed strategy” (DOUGLAS e WIND, 1987, p. 27). 

Essa mesma proposição foi defendida por Cavusgil, Zou e Naidu (1993) que 

descobriram que a adaptação do produto em internacionalização depende da empresa, 

produto, do setor e das características dos mercados-alvo. Eles concluíram que:“...it is 

difficult to make blanket statements about suitable standardization/adaptation strategy 

without an examination of (these factors)’’ (CAVUSGIL, ZOU e NAIDU, 1993, p. 497). 

Alguns autores adicionaram a essa visão contingencialista da padronização 

de ofertas globais, fatores de adaptação que consideraram obrigatórios e outros 

voluntários. Hill e Still (1984), por exemplo, comentaram sobre as mudanças de 

produtos obrigatórios e voluntários. Para eles, regulamentos governamentais ou normas 

de produto amplamente aceitos são exemplos de mudanças obrigatórias que empresas 

devem implementar apenas para entrar em determinados mercados internacionais. Por 

outro lado, as modificações para satisfazer melhor as necessidades do cliente como 

variações no tamanho, ingredientes, ou outras características físicas de um produto são 

exemplos de mudanças de produto voluntárias. 

Szymansk, Bharadwaj e Varadarajan (1993), no intuito de verificar a 

validade da proposição dos defensores da padronização global de produtos, conduziram 

um pesquisa baseada em dados secundários de um base de dados com informações das 

500 maiores empresas listadas pela revista Fortune (empresas americanas) e ainda a 

mesma quantidade de empresas da Grã Bretanha, Canadá e Europa Ocidental, mercados 

que eles chamaram de “Quatro Mercados Ocidentais”. 
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Seus resultados apontaram claramente, segundo eles, que a padronização tem 

maior correlação com a obtenção de lucro do que outras estratégias. (SZYMANSK, 

BHARADWAJ e VARADARAJAN, 1993) 

  

“[…] the strength and form of the relationships between the various 

marketing mix, other competitive strategy, market structure, and 

business performance factors are relatively similar across the four 

markets. Hence, businesses may be better off standardizing their 

strategic resource mix to capture the benefits purported to be 

associated with a standardized approach to serving multiple national 

markets...” (SZYMANSK, BHARADWAJ e VARADARAJAN, 1993, 

p. 11) 

 

Posto isto, este estudo adotará a visão inicial do debate – a de que a vantagem 

competitiva na arena internacional de competição se dá por meio da economia de escala 

advinda da padronização (BUZZELL, 1968; LEVITT, 1983), Porém considerará a visão 

contingencialista que propõe que algum grau de adaptação será necessário, seja em 

função das características do mercado-alvo, do setor ou mesmo do produto (JAIN, 1989; 

CAVUSGIL, ZOU e NAIDU, 1993), seja por forças mandatórias como regulametações 

governamentais no país destino. (HILL e STILL, 1984). 

 

II.2.1 Considerações 

As principais abordagens componentes do referencial teórico utilizado para 

a avaliação da padronização como opção estratégica, utilizadas neste estudo foram: 

I. A definição de Padronização de Buzzell (1968); 

II. O racional de defesa da padronização de Levitt (1983); 

III. O contraponto de flexibilização da visão contingencialista 

(DOUGLAS e WIND, 1987; CAVUSGIL, ZOU e NAIDU, 1993; 

HILL e STILL, 1984) e 
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IV. O raciocínio que explica a ligação entre padronização e lucratividade 

da empresa. (SZYMANSK, BHARADWAJ e VARADARAJAN, 

1993) 

 

Dessa forma e com base na visões dos autores ora expostas, este estudo irá 

considerar, para o seu desenvolvimento, que: 

1) A opção estratégia de internacionalização da oferta da empresa para 

mercados internacionais é uma posição em um contínuo que vai da 

padronização absoluta à adaptação absoluta; (DOUGLAS e WIND, 

1987) 

2) Objetivo da empresa é o melhor resultado, logo deve-se buscar o máximo 

de padronização possível. (LEVITT, 1983; SZYMANSK, 

BHARADWAJ e VARADARAJAN, 1993) 

 

II.3 Fatores que influenciam o desenvolvimento de produtos globais 

A visão contingencialista, que prevê adaptações necessárias em cada caso 

particular analisado, propõe que na adaptação voluntária (HILL e STILL, 1984) três 

fatores são cruciais: (1) diferenças culturais, (2) diferenças econômicas e (3) diferenças 

nas percepções dos consumidores. Essas diferenças são expostas por Jain (1989) e serão 

a seguir apresentadas.2 

 

II.3.1 Diferenças Culturais 

Diferenças culturais, na visão de Jain (1989), dizem respeito a diferentes 

níveis de consciência, de conhecimento, de familiaridade e de afeto em relação às 

pessoas, produtos e marcas específicas e podem resultar em atitudes diferenciadas em 

relação a produtos semelhantes. Para ele, essas diferenças culturais influenciam a 

                                              

2 “The three market conditions that influence the standardization decision are cultural differences […], economic 

differences […], and differences in customer perceptions […] in foreign markets.” (JAIN, 1989, p. 73) 
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aculturação dos consumidores, que por sua vez, afeta a aceitação de produtos 

padronizados. 

Essas diferenças culturais foram notadas em estudos de internacionalização 

em diversos aspectos, tais como: Investimento Estrangeiro Direto (IED), joint ventures 

internacionais, processo de internacionalização da firma e performance da empresa 

(SHENKAR, 2001). Essas diferenças, que podem ser tão específicas quanto a língua ou 

tão abrangentes quanto padrões de consumo entre o país de origem e o país de destino, 

são também chamadas na literatura de “Distância Psíquica” ou “Distância Cultural” 

(SOUSA e BRADLEY, 2008). 

II.3.1.1 Distância Psíquica x Distância Cultural. 

O conceito de Distância Psíquica foi utilizado pela primeira vez nos anos 

1950, mas foi por intermédio dos estudos da Escola de Uppsala nos anos 1970, que tal 

constructo foi definido como “a soma dos fatores que interferem no fluxo de informação 

entre países”3 (JOHANSON e VAHLNE, 1977, p. 24), que o conceito ganhou o 

mainstream da academia. (SOUSA e BRADLEY, 2006) Esses estudos postulam que a 

expansão das atividades no mercado global está relacionada à distância psíquica, 

sugerindo que as empresas entrem em novos mercados com sucessiva maior distância 

psíquica. Desde então, a literatura sobre a internacionalização da empresa identificou a 

distância psíquica como uma variável-chave explicativa sobre a expansão da empresa 

em mercados estrangeiros. (CHILD, NG e WONG, 2002) 

A Distância Cultural é a medida pela qual as normas culturais e valores de 

uma nação diferem dos valores e normas de outra nação. Ao transformar características 

complexas e sutis de uma cultura em um constructo simples e padronizado, foi possível 

aplicar a Distância Cultural à sequência de investimento estrangeiro direto, à escolha do 

modo de entrada, ao controle de canais de exportação, ao desempenho da empresa, e ao 

desempenho do investimento em filiais estrangeiras, entre outras áreas. (MOON e 

PARK, 2011) 

                                              
3 Traduzido livremente pelo autor, do original em inglês: “The psychic distance is defined as the 

sum of factors preventing the flow of information from and to the Market” 
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Esforços para mensurar a cultura de uma forma quantitativa surgiram nos 

anos 1950 com a introdução de um arcabouço cultural de 5 dimensões de Parsons and 

Shils (1951, apud Ng et al., 2007, p. 174), seguido pelas Kluckhohn e Strodbeck (1961, 

apud Ng et al., 2007, p. 175). Hall (1976) fornece uma visão orientada à comunicação 

de cultura baseada no contexto de um arcabouço de baixa e alta cultura. Hofstede (1980) 

realizou uma pioneira e maciça pesquisa transcultural entre 1967 e 1973, que analisou 

dados sobre os valores relacionados ao ambiente de trabalho com aproximadamente 

120.000 funcionários da IBM que trabalhavam em mais de 40 países. Com essa análise, 

Hofstede (1980) derivou quatro dimensões culturais estatisticamente independentes para 

explicar variações interpaíses: distância do poder, individualismo, masculinidade e 

aversão à incerteza.4 

Ocorre que os dois constructos têm sido utilizados na literatura, por parte dos 

autores de forma intercambiável, muitas vezes como sinônimos, sem uma clara distinção 

entre eles. Para Sousa e Bradley (2006) trata-se de um equívoco, uma vez que, para os 

autores, a Distância Psíquica diz respeito ao indivíduo enquanto que a Distância Cultural 

retrata diferenças culturais entre sociedades. 

 

“[…] it is the individual’s perception of the differences between the 

home country and the foreign country that shapes the psychic distance 

concept 

[…] 

The cultural distance concept refers to the cultural level and not the 

individual level, as psychic distance does. […] is defined as the degree 

to which cultural values in one country are different from those in 

another country. (SOUSA e BRADLEY, 2006, p. 51) 

 

Entretanto, as dimensões de Hofstede (1980) apresentam valores individuais 

para cada país estudado e não um valor de diferença entre países. Dessa forma, alguns 

                                              
4 No original em inglês: Power Distance, Individualism, Masculinity e Ucertanty Avoidance. 

(HOSFTEDE, 1980) 



13 

 

pesquisadores desenvolveram métodos de calcular essa diferença. Para chegar a uma 

medida da distância cultural entre os países, Kogut e Singh (1988) foram os primeiros a 

combinar dimensões de Hofstede (1980) em uma medida agregada de distância cultural 

entre os países. 

Em seu artigo, Ng, Lee e Soutar (2007) apresentam o resultado de um 

levantamento feito na base de dados Proquest Online que apontou 90 artigos que 

mencionavam valores de distância cultural e destes, 25 artigos haviam calculado os 

valores baseados em métodos matemáticos. Desse universo, aproximadamente 75% 

havia utilizado o método de Kogut e Singh (1988). 

O índice de Distância Cultural desses autores (KOGUT e SINGH, 1988) é 

calculado pela média aritmética das diferenças das quatro dimensões normalizadas pelas 

variâncias (Vi) de cada dimensão de Hofstede (1980) e é dado pela equação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Kogut e Singh (1988, p. 422) 

 

II.3.1.2 Considerações 

As principais abordagens componentes do referencial teórico utilizado para 

a avaliação das Diferenças Culturais, utilizadas neste estudo foram: 

 

𝐶𝐷𝑗 =  ∑
{(𝐼𝑖𝑗 −  𝐼𝑖𝑎)

2
𝑉𝑖⁄ }

4

4

𝑖=1

 

Onde: 

𝐶𝐷𝑗 = diferença cultural entre o país a e j; 

𝐼𝑖𝑗 = valor do país j na dimensão cultural i; 

𝐼𝑖𝑎 = valor do país a na dimensão cultural i; 

𝑉𝑖 = variância da dimensão i. 

 
NOTA:  A notação científica da fórmula foi mantida no original do artigo, ainda que não 

seja a mais correta, uma vez que não representa dano ao cálculo. 

 

 

 

Equação 1 - Índice de Distância Cultural 
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I. A definição de Diferenças Culturais de Jain (1989); 

II. A percepção de que na Literatura as Diferenças Culturais de 

Jain(1989) também são chamadas de Distância Cultural ou Distância 

Psíquica (SOUSA e BRADLEY, 2008); 

III. A definição de Distância Psíquica.  (JOHANSON e VAHLNE, 1977; 

SOUSA e BRADLEY, 2006; CHILD, NG e WONG, 2002); 

IV. A definição de Distância Cultural. (MOON e PARK, 2011; NG, LEE 

e SOUTAR, 2007; HALL, 1976; HOFSTEDE, 1980) e, 

V. O Índice de Distância Cultural de Kogut e Singh (1988). 

 

Este estudo, portanto, utilizará a equação de Kogut e Singh (1988) sobre as 

dimensões de Hofstede (1980) para cálculo do Índice de Distância Cultural, uma vez 

que é o método mais utilizado em pesquisas que utilizam valores calculados 

matematicamente para a distância cultural entre países (NG, LEE e SOUTAR, 2007).  

Este índice calculado será considerado indicador exclusivo do constructo 

Diferenças Culturais (JAIN, 1989) durante o desenvolvimento do modelo hipotético 

proposto. 

 

II.3.2 Diferenças Econômicas 

A visão contingencialista de Hill e Still (1984) tratou como uma das 

condições de mercados propícias à adaptação, portanto antagonicamente à visão de 

Levitt (1983), o que eles chamaram de diferenças econômicas. 

A revisão da literatura desenvolvida para este estudo apontou duas linhas 

distintas (Econômica e Gravitacional do Varejo), ainda que entrelaçadas sob a ótica 

contingencialista, (LAWRENCE e LORSCH, 1972) a qual, por sua vez, propõe que 

variáveis externas à empresa, criam ambientes diferenciados que exigem respostas de 

planejamento adequadas em cada caso. 
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II.3.2.1 A visão econômica 

Jain (1989) propôs que, em geral, a padronização seria mais prática em 

mercados que fossem economicamente parecidos (p. 72). Tal similaridade, para o autor, 

referiria-se ao PIB (Produto Interno Bruto)5 per capta, renda disponível 6e qualidade de 

vida. Para descrever essas similaridades mais detalhadamente, o autor utiliza variáveis 

como nível de educação, poder de compra e acesso à televisão de residentes de países 

pertencentes à OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) em 

comparação com residentes de LDCs (Less Developed Countries) e NICs (Newly 

Industrialized Countries). 

Alguns autores apontaram nível de educação e nível de desenvolvimento 

industrial como fatores que determinam diferenças econômicas entre países 

(JOHANSON e WIEDERSHEIM-PAUL, 1975; EVANS e MAVONDO, 2002), 

enquanto outros focaram específicamente no PIB seja absoluto ou per capta. (CLARK 

e PUGH, 2001; ROTHAERMEL et. al., 2006) 

Essa diferença de visões e variáveis utilizadas para mensurar as Diferenças 

Econômicas foram resumidas por Ojala e Tyrväinen (2007) ao afirmarem que as 

diferenças econômicas podem ser mensuradas por diferentes índices, sem prejuízo das 

análises que serão realizadas. No campo da economia, sob a ótica da 

internacionalização, essa afirmação foi corroborada pela utilização do IDH7 (Índice de 

Desenvolvimento Humano) como variável comprovadamente correlacionada com o 

fluxo de IED8- Investimento Estrangeiro Direto) (NETO, BRANDÃO e CERQUEIRA, 

2010) 

“Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano 

Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, o IDH 

pretende ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. 

Apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, o 

IDH não abrange todos os aspectos de desenvolvimento e não é uma 

                                              
5 GNP (Gross National Product) no original em inglês. 
6 Disposable income no original em inglês. 
7 HDI (Human Development Index) no original em inglês. 
8 FDI (Foreign Direct Investment) no original em ingles. 
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representação da "felicidade" das pessoas, nem indica "o melhor lugar 

no mundo para se viver". Democracia, participação, equidade, 

sustentabilidade são outros dos muitos aspectos do desenvolvimento 

humano que não são contemplados no IDH. O IDH tem o grande mérito 

de sintetizar a compreensão do tema e ampliar e fomentar o debate.” 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012) 

 

Nesse sentido, o IDH representa melhor as variáveis que medem as 

diferenças econômicas propostas por Jain (1989), e preconizadas anteriormente por 

Levitt (1983), uma vez que aborda (1) O Poder de Compra, representado pelo 

componente Renda, (2) O Nível Educacional pelo componente de educação e (3) A 

Qualidade de Vida, representada pelo componente de saúde do IDH. (OJALA e 

TYRVÄINEN, 2007) 

O componente saúde é medido pela expectativa de vida média da população 

de uma determinada região (município, Estado, grandes regiões e países) enquanto que 

o acesso ao conhecimento (educação formal) é medido por: (1) média de anos de 

educação de adultos, que é o número médio de anos de educação recebidos durante a 

vida por pessoas a partir de 25 anos; e (2) a expectativa de anos de escolaridade para 

crianças na idade de iniciar a vida escolar, que é o número total de anos de escolaridade 

que uma criança na idade de iniciar a vida escolar pode esperar receber se os padrões 

prevalecentes de taxas de matrículas específicas por idade permanecerem os mesmos 

durante a vida da criança. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012) 

Finalmente, o componente renda, expressa o padrão de vida de uma 

população e é medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) per capita expressa em Poder 

de Paridade de Compra (PPC) constante, em dólar, tendo 2005 como ano de referência. 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012) 

Como forma de possibilitar a comparação entre nações, foi desenvolvido um 

ranking a partir dos valores do IDH individual de cada nação participante do PNUD 

(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), criando uma ordem 
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classificatória do IDH, chamado de IDH Global. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2012) 

 

II.3.2.2 A visão Gravitacional do Varejo 

Do ponto de vista gerencial, diversos estudos dão suporte à visão que os 

gerentes têm de favorecer a entrada em países que apresentam grandes mercados 

consumidores. (BREWER, 2001; O’FARRELL, WOOD e ZHENG, 1997; 

ROBERTSON e WOOD, 2001) 

Uma linha de estudo que também atribui grande importância para o tamanho 

do mercado consumidor no processo de escolha do mercado alvo é aquela que estuda os 

Modelos Gravitacionais do varejo. (ANDERSON, VOLKER e PHILLIPS, 2010) 

“A Gravity Model is based on the assumption that a certain radius or 

group of customers within a radius are drawn to stores in a particular 

area on the basis of variables such as distance to market, distance 

between markets, relative market population, store image, etc.  

Gravity Models are so called because they are loosely based on 

Newton’s Law of Gravity and the premise that the probability that a 

given customer will shop at a particular store or market becomes 

greater as the size of the store or market increases and the distance or 

travel time to the store or market decreases.” (ANDERSON, VOLKER 

e PHILLIPS, 2010, p. 2) 

 

O modelo gravitacional do comércio internacional está bem estabelecido na 

literatura de negócios internacionais, economia e finanças. Em economia internacional, 

tornou-se o modelo empírico dominante dos fluxos comerciais. Em negócios 

internacionais, o modelo gravitacional foi aplicado para estudar padrões de nível de 

internacionalização da empresa, os modos de entrada no mercado estrangeiro, a 

estratégia internacional e os efeitos da cultura sobre os recursos humanos, na gestão e 

no marketing (AGGARWAL, KEARNEY e LUCEY, 2012) 
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Existem basicamente três tipos de modelos de análise de área de comércio: 

análoga, regressão e gravitacional. (ANDERSON; VOLKER e PHILLIPS, 2010). Os 

modelos gravitacionais incluem a Lei Gravitacional do Varejo (REILLY, 1931), o 

Modelo Breaking-point (CONVERSE, 1949) e o Modelo de Atração de Área de 

Comércio (HUFF, 1964). 

A Lei da Gravitacional do Varejo (REILLY, 1931) define a habilidade 

capacidade relativa de duas cidades em atrair clientes e, portanto, comércio, de uma 

terceira área – chamada intermediária – de consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta capacidade é diretamente proporcional às populações das duas cidades 

e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias a partir dessas duas cidades para 

a cidade intermediária. 

Para ilustrar, o autor utiliza o exemplo de uma cidade chamada Farmer City 

distante 25 milhas de uma outra cidade chamada Champaign-Urbana, a qual em 1940 

tinha uma população de 37.366 habitantes e que por sua vez, estava a 27 milhas de 

distância de uma outra cidade chamada Bloomington-Normal, com a população também 

em 1940 de 39.851 habitantes, assim: 
𝐵𝑎

𝐵𝑏
= (

39.851

37.366
) . (

25

27
)

2

= 0,915 ou seja, 

(
𝐵𝑎

𝐵𝑏
) = (

𝑃𝑎

𝑃𝑏
) (

𝐷𝑎

𝐷𝑏
)

2

 

Onde: 

Ba = Proporção do Comércio da cidade intermediária atraída pela cidade a 

Bb = Proporção do Comércio da cidade intermediária atraída pela cidade b 

Pa = População da Cidade a 

Pb = População da Cidade b 

Da = Distância entre o centro da cidade intermediária à cidade a  

Db = Distância entre o centro da cidade intermediária à cidade b  

 

Equação 2 - Lei Gravitacional do Varejo 

Fonte: Reilly, 1931 
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Bloomington-Normal atrai 0,915 vezes mais consumidores/comércio de Farmer City do 

que Champaign-Urbana 

A revisão da Lei Gravitacional do Varejo feita por Converse (1949) e também 

conhecida como Modelo de Breaking-point procura determinar o ponto (distância) no 

qual a probabilidade de um determinado consumidor comprar produtos e/ou serviços na 

cidade a ou na cidade b é exatamente 50%, ou seja, ele não é “atraído” por nenhuma das 

cidades. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, a capacidade de atração de consumidores entre duas cidades é 

diretamente proporcional à raiz quadrada das populações das duas cidades e 

inversamente proporcional à distância entre essas cidades.  

O modelo de Huff (1964) de Atração da Área de Comércio, por sua vez, é 

usado para determinar o poder de atração de uma área de comércio, consideradas as 

distâncias do consumidor à área em análise, o tamanho da área de comércio e o efeito 

dessa distância em diferentes situações de compra. 

  

𝐷𝑎 → 𝑏 =  
𝑑

1+√
𝑃𝑏

𝑃𝑎

  

Onde: 

Da→b = O limite (breaking-point) da cidade é medida em milhas à cidade b 

d = Distância (tempo ou milhas) entre a cidade a e a cidade b 

Pa = População da Cidade a 

Pb = População da Cidade b 

 

Equação 3 - Modelo de Breaking-point 

Fonte: Converse, 1949. 
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Ao refletir sobre esses modelos à luz do Marketing Internacional poder-se–

ia inferir que a influência de uma dada empresa sobre um determinado mercado se daria, 

balizada pelo tamanho desse mercado, pelo tamanho da empresa e ainda por uma 

determinada distância (física ou psicológica) que poderia ser entendida como o esforço 

de compra envolvido no processo. Essas informações corroboram a percepção dos 

autores da visão contingencialista no sentido de que o tamanho do mercado é peça 

fundamental para embasar o conceito de diferenças econômicas. (JAIN, 1989; HILL e 

STILL, 1984; DOUGLAS e WIND, 1987) 

 

II.3.2.3 Considerações 

As principais abordagens componentes do referencial teórico utilizado para 

a avaliação das Diferenças Econômicas utilizadas neste estudo foram: 

I. A definição de Diferenças Econômicas de Jain (1989); 

II. As diferentes visões do constructo Diferenças Econômicas. 

(JOHANSON e WIEDERSHEIM-PAUL, 1975; CLARK e PUGH, 

2001; EVANS e MAVONDO, 2002; ROTHAERMEL, KOTHA e 

STEENSMA, 2006) 

𝑃𝑖𝑗 =  
𝑆𝑗 ÷𝑇𝑖𝑗

𝑏

∑ 𝑆𝑗 ÷𝑇𝑖𝑗
𝑏𝑛

𝑗=1

  

Onde: 

Pij = Probabilidade de um consumidor em um dado ponto de origem viajar até 

o Local de Compra j. 

Sj = tamanho do Local de Compra j em pés quadrados 

Tij = o tempo de viagem ou distância do ponto de origem do consumidor i ao 

Local de Compra j 

b = o expoente de Tij que reflete o efeito da distância em diferentes tipos de 

viagem de compras.(medido empiricamente para cada categoria de produto. 

Varia entre 1 e 4) 

 
Fonte: Huff, 1964. 

Equação 4 - Modelo de Atração da Área de Comércio 
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III. As Diferenças Econômicas pelo IDH (OJALA e TYRVÄINEN, 

2007; NETO, BRANDÃO e CERQUEIRA, 2010); 

IV. A Visão Gravitacional do Varejo e sua relevância para o processo de 

internacionalização. (AGGARWAL, KEARNEY e LUCEY, 2012; 

ANDERSON, VOLKER e PHILLIPS, 2010; BREWER, 2001; 

O’FARRELL, WOOD e ZHENG, 1997; ROBERTSON e WOOD, 

2001) e, 

V. Os Modelos Gravitacionais do Varejo. (REILLY, 1931; 

CONVERSE, 1949; HUFF, 1964) 

 

Posto isso, este estudo utilizará os valores de IDH Global, bem como o 

tamanho do mercado consumidor (destino) como componentes do conceito de 

Diferenças Econômicas propostas por Jain (1989). 

 

II.3.3 Diferenças de Percepção do Consumidor 

Ao apresentar as diferenças nas percepções do consumidor, Jain (1989) 

apontou que diferenças de awareness, de conhecimento, de familiaridade e afeto por 

produtos e especificamente por marcas podem resultar em atitudes diferenciadas em 

relação a produtos similares. 

O autor ofereceu também um raciocínio no qual demonstra, em concordância 

com os preceitos de Levitt (1983), que o acesso à informação e cultura advindas de 

outros países pelos meios de comunicação em massa, pode gerar aculturação de 

mercados e, por consequência, ampliar a aceitação de produtos globalmente 

padronizados (JAIN, 1989). 

Nesse contexto de aculturação de mercados, Roth (1995) afirmou que as 

marcas, e principalmente a simbologia que elas assumem, tais como status e realizações 

hedônicas, etc, assumem um apelo importante na escolha de compra dos consumidores. 

Em outras palavras, o autor afirma que aquilo que os consumidores veem, ouvem ou 

acessam pelos meios de comunicação, tornam-se seus desejos de consumo (ROTH, 

1995, p. 166). 
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Em linha com Roth (1995), outros autores afirmaram que os investimentos 

feitos em marcas que se propõem a atuar em diversos países, estão altamente 

relacionados com percepções positivas dos consumidores em relação a essas mesmas 

marcas. (LECLERC, SCHMITT e DUBÉ, 1994; GER e BELK, 1996; ERICKSON e 

JACOBSON, 1992; HO, KEH e ONG, 2005). 

Os investimentos em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), bem como 

investimentos em promoção da marca e em todas as variáveis que a compõe, acabam 

por gerar valor monetário para essa marca (KELLER e LEHMANN, 2003).  

Para Cobb-Walgren, Ruble e Donthu (1995) o valor monetário da marca afeta 

positivamente o comportamento de compra dos consumidores, em particular a intenção 

de compra de um determinado produto, refletindo portanto, a visão de que o 

investimento gera valor monetário que, por sua vez, gera percepção positiva do 

consumidor em relação ao produto. 

Outra variável encontrada com frequência na Revisão da Literatura, como 

determinante na influência da percepção do consumidor e, por consequência, na sua 

intenção de compra de um determinado produto é o market share, ou participação de 

mercado, em português, que uma determinada marca detém no mundo, advinda das 

regiões nas quais atua. (ROTH, 1995b) 

A participação de mercado de uma determinada marca, também foi utilizada 

em larga escala (SMITH e PARK, 1992; SZYMANSK, BHARADWAJ e 

VARADARAJAN, 1993; ROTH, 1995) como indicador de performance de aceitação 

de uma marca em um dado mercado, corroborando a posição de Roth (1995 b). 

 

II.3.3.1 Considerações  

As principais abordagens componentes do referencial teórico utilizado para 

a avaliação das Diferenças de Percepção do Consumidor, utilizadas neste estudo foram: 

I. A discriminação dos fatores componentes das Diferenças de 

Percepção dos Consumidores de Jain (1989) corroboradas por Levitt 

(1983); 
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II. A introdução da variável “marca” como fator determinante na 

percepção positiva de produtos (ROTH, 1995; LECLERC, 

SCHMITT e DUBÉ, 1994; GER e BELK, 1996; ERICKSON e 

JACOBSON, 1992; HO, KEH e ONG, 2005); 

III. A percepção de que o valor monetário da marca advém de 

investimentos e que, por sua vez, esse valor gera percepção positiva 

do produto pelos consumidores. (KELLER e LEHMANN, 2003; 

COBB-WALGREN, RUBLE e DONTHU, 1995) e, 

IV. A visão complementar de que a performance da marca pode ser 

medida por sua participação de mercado e a correlação positiva dessa 

participação de mercado com a aceitação de produtos dessa marca. 

(ROTH, 1995 e 1995 b; SMITH e PARK, 1992; SZYMANSK, 

BHARADWAJ e VARADARAJAN, 1993) 

 

Para efeito do modelo proposto, este estudo, em vista do que foi apresentado 

nesta secção, considerará como variáveis componentes das Diferenças de Percepção do 

Consumidor, de acordo com Keller e Lehmann (2003); Cobb-Walgren, Ruble e Donthu 

(1995); Roth (1995 e 1995 b); Smith e Park (1992) e Szymansk, Bharadwaj e 

Varadarajan (1993): 

1) O valor monetário das marcas que serão estudadas, e 

2) A participação de mercado dessas mesmas marcas. 

 

II.3.4 Considerações acerca da Revisão da Literatura  

A Revisão da Literatura sobre a opção estratégica mercadológica de 

internacionalização poderia ser feita sob diferentes óticas e seguramente aceitaria a 

multidisciplinaridade das áreas de gestão como marketing, finanças, comunicação, 

logísticas entre outras, haja vista que uma pesquisa na base de dados EBSCO Business 

Source Complete com os termos “adaptation”, “standardization” e “strategies”, 

resultou em 123 artigos de periódicos científicos divididos em 50 diferentes categorias, 

conforme figura 2.  
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Figura 2 - Resultados de Pesquisa da Base de Dados EBSCO Business Source Complete 

 
Fonte: Base de Dados EBSCO Business Source Complete, 2013 

 

Este estudo priorizou o foco da revisão nos autores e conceitos que 

contribuem para o suporte teórico da construção do modelo que será apresentado no 

capítulo subsequente. 
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Figura 3 - Quadro Resumo da Revisão da Literatura 

Tema Linha Teórica Referências apresentadas 

Padronização / Adaptação do 

marketing mix em processos de 

internacionalização 

Defesa de Padronização 
ELINDER, 1965; BUZZELL, 1968;  

BARTELS, 1968; LEVITT, 1983 

Visão Contingencialista 

DOUGLAS e WIND, 1987; HILL e 

STILL, 1984; CAVUSGIL, ZOU e 

NAIDU, 1993; JAIN, 1989 

O racional de ligação entre 

padronização e lucratividade da 

empresa 

SZYMANSK, BHARADWAJ e 

VARADARAJAN, 1993 

Fatores que influenciam o 

desenvolvimento de produtos globais 

Diferenças Culturais, Econômicas e de 

Percepção dos Consumidores 

JAIN, 1989; HILL e STILL, 1984 

Diferenças Culturais 

Principais Definições 
JAIN, 1989; SOUSA e BRADLEY, 

2008 

A definição de Distância Psíquica 

JOHANSON e VAHLNE, 1977; 

SOUSA e BRADLEY, 2006; CHILD, 

NG e WONG, 2002 

A definição de Distância Cultural. 

MOON e PARK, 2011; NG, LEE e 

SOUTAR, 2007; HALL, 1976; 

HOFSTEDE, 1980 

O Índice de Distância Cultural KOGUT e SINGH, 1988 

Diferenças Econômicas 

Definição JAIN, 1989 

As diferentes visões do constructo 

JOHANSON e WIEDERSHEIM-

PAUL, 1975; CLARK e PUGH, 2001; 

EVANS e MAVONDO, 2002; 

ROTHAERMEL, KOTHA e 

STEENSMA, 2006 

As Diferenças Econômicas pelo IDH 

OJALA e TYRVÄINEN, 2007; 

NETO, BRANDÃO e CERQUEIRA, 

2010 

A Visão Gravitacional do Varejo e sua 

relevância para o processo de 

internacionalização. 

AGGARWAL, KEARNEY e 

LUCEY, 2012; ANDERSON, 

VOLKER e PHILLIPS, 2010; 

BREWER, 2001; O’FARRELL, 

WOOD e ZHENG, 1997; 

ROBERTSON e WOOD, 2001 

Os Modelos Gravitacionais do Varejo. 
REILLY, 1931; CONVERSE, 1949; 

HUFF, 1964 

Diferenças de Percepção do 

Consumidor 
Definição JAIN, 1989; LEVITT, 1983 

 

A introdução da variável “marca” 

como fator determinante na percepção 

positiva de produtos 

ROTH, 1995; LECLERC, SCHMITT 

e DUBÉ, 1994; GER e BELK, 1996; 

ERICKSON e JACOBSON, 1992; 

HO, KEH e ONG, 2005 

 

A percepção de que o valor monetário 

da marca advém de investimentos e 

que, por sua vez, esse valor gera 

percepção positiva do produto pelos 

consumidores. 

KELLER e LEHMANN, 2003; 

COBB-WALGREN, RUBLE e 

DONTHU, 1995 

 

A visão complementar de que a 

performance da marca pode ser 

medida por sua participação de 

mercado e a correlação positiva dessa 

participação de mercado com a 

aceitação de produtos dessa marca. 

ROTH, 1995 e 1995 b; SMITH e 

PARK, 1992; SZYMANSK, 

BHARADWAJ e VARADARAJAN, 

1993 

  Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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III PROPOSIÇÃO DO MODELO HIPOTÉTICO 

Com base nos referenciais teóricos apresentados na Revisão da Literatura e 

nos conceitos sublinhados nessa mesma parte do estudo, foram desenvolvidas hipóteses 

de estudo a serem testadas na forma de um modelo hipotético apresentado a seguir. 

Assim, esta parte do estudo, apresentará primeiramente um modelo 

conceitual advindo dos conceitos subtraídos da Revisão da Literatura, seguido pelas 

descrições de cada hipótese derivada desse modelo e finalmente o modelo hipotético a 

ser testado empiricamente. 

 

III.1 O Modelo Conceitual  

Assumindo o preceito contingencialista acerca da utilização de uma opção 

estratégica mercadológica de padronização ou adaptação do mix de marketing como um 

contínuo e não um estado fixo (DOUGLAS e WIND, 1987; HILL e STILL, 1984; 

CAVUSGIL, ZOU e NAIDU, 1993), sob a ótica da defesa da padronização como a 

forma mais eficiente de atingir a lucratividade da empresa no processo de 

internacionalização (SZYMANSK, BHARADWAJ e VARADARAJAN, 1993), que 

afirma que tal escolha dependerá do grau das diferenças (1) Culturais; (2) Econômicas 

e (3) de Percepção do Consumidor (HILL e STILL, 1984; JAIN, 1989), que portanto o 

afetam positivamente, foi desenvolvido o Modelo Conceitual simplificado apresentado 

na figura 4. 

O modelo reflete as relações entre os construtos propostas por Jain (1989), 

no qual as variáveis foram caracterizadas da seguinte maneira: Diferenças Culturais 

(DCUL); Diferenças Econômicas (DECO); Diferenças de Percepção (DPER) e o Grau 

de Adaptação (GADP). 
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                Figura 4 - Modelo Conceitual Simplificado 

 
                Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Jain (1989). 

 

Também apresentadas na Revisão da Literatura estão as variáveis que 

comporão os constructos de cada uma das diferenças propostas por Jain (1989). Sendo 

assim, o modelo conceitual simplificado teve em um caso (DCUL) o constructo 

substituído por uma única variável independente. Já para os constructos DECO e DPER 

foram inseridas duas variáveis independentes, mantendo, portanto os constructos no 

modelo, conforme figura 5. 

Essas variáveis refletem, por sua vez, os conceitos de diferentes autores 

apresentados na Revisão da Literatura sobre as diferenças apresentadas no modelo 

original de Jain(1989) e são caracterizadas as seguinte forma: IDC – Índice de Diferença 

Cultural entre país de origem e país destino (KOGUT e SINGH, 1988); IDH – Índice 

de Desenvolvimento Humano (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012; 

NETO, BRANDÃO e CERQUEIRA, 2010); TMD – Tamanho do Mercado Destino 

(AGGARWAL, KEARNEY e LUCEY, 2012; ANDERSON, VOLKER e PHILLIPS, 

 

 

 

DCUL:  Diferenças Culturais 
DECO:  Diferenças Econômicas 
DPER:  Diferenças de Percepção 
GADP: Grau de Adaptação 

Correlação 

GADP 

DCUL 

DECO 

DPER 

+ 

+ 

+ 
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2010; BREWER, 2001; O’FARRELL, WOOD e ZHENG, 1997; ROBERTSON e 

WOOD, 2001); VLM – Valor da Marca obtido por meio de seu valor monetário 

(KELLER e LEHMANN, 2003; COBB-WALGREN, RUBLE e DONTHU, 1995) e 

SOM – Share of Market, ou participação de mercado da marca objeto do estudo. 

(ROTH, 1995 e 1995 b; SMITH e PARK, 1992; SZYMANSK, BHARADWAJ e 

VARADARAJAN, 1993) 

 Figura 5 - Modelo Conceitual Complementado e Fontes de Dados 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de diversos autores. 

 

III.2 Modelo Hipotético Proposto 

Com base no modelo conceitual identificado na revisão da literatura, foram 

definidas hipóteses de pesquisa nos moldes do que foi defendido por Creswell (2007, p. 

120), ou seja, previsões que o pesquisador faz sobre as relações das variáveis estudadas. 

Assim, orientando-se pelas afirmações de Jain(1989) sobre a influência 

positiva dos 3 tipos de diferenças no grau de adaptação mercadológico do mix de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DCUL 

Dimension Data 
Matrix (Hofstede) 

GADP 
GMID 

(Euromonitor) 

DECO 

+ 

+ 

- 

+ 

DPER 
+ 

GMID 
(Euromonitor) 

- 

+ 

Fontes de dados DCUL:  Diferenças Culturais (observável)  
DECO:  Diferenças Econômicas 
DPER:  Diferenças de Percepção 
GADP: Grau de Adaptação 

IDC: Índice de Diferença Cultural 
IDH:  Índice de Desenvolvimento Humano 
TMD: Tamanho do Mercado Destino 
VLM:  Valor (monetário) da Marca  
SOM: Share of Market (marca) 

Fluxo de dados 

Correlação 

+ 

IDH Global (ONU) 

Top 100 Brand 
Value (Interbrand) 

Delphi 
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marketing em um processo de internacionalização, desenvolvem-se a seguir, as 

hipóteses de pesquisa para cada diferença. 

 

III.2.1 Diferenças Culturais 

Uma marca de um determinado país que pretenda entrar em um mercado com 

grandes diferenças culturais para o seu país de origem, terá a necessidade de promover 

mais adaptações da oferta do que se estivesse oferecendo seu produto em um país 

culturalmente similar ao seu país de origem. (JOHANSON e VAHLNE, 1977; JAIN, 

1989; HILL e STILL, 1984; KOGUT e SINGH, 1988; SOUSA e BRADLEY, 2006) 

Uma vez que o Índice de Diferença Cultural - IDC (KOGUT e SINGH, 1988) 

representa uma medida possível de Diferença Cultural e esta, por sua vez afeta 

positivamente o grau de adaptação necessária, tem-se a primeira hipótese: 

 

 H1: O Índice de Diferença Cultural - IDC associa-se positivamente ao 

grau de adaptação necessária à oferta para o mercado alvo. 

 

III.2.2 Diferenças Econômicas 

O acesso à educação, o poder de compra da população do país destino, assim 

como a sua qualidade de vida, são fatores que podem influenciar a decisão de compra 

de uma determinada oferta, assim se esses fatores apresentarem grandes diferenças para 

o país de origem da oferta, a empresa ofertante terá que fazer mais adaptações em seu 

mix de marketing, para atender as necessidades específicas dos consumidores que foram 

determinadas por esses mesmos fatores. (JOHANSON e WIEDERSHEIM-PAUL, 

1975; JAIN, 1989; CLARK e PUGH, 2001; EVANS e MAVONDO, 2002; 

ROTHAERMEL, KOTHA e STEENSMA, 2006) 

Assim, uma vez que o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH Global é 

um índice que engloba em sua natureza os fatores (1) Educação, (2) Qualidade de vida 

e (3) Poder de Compra, e ainda oferece esse índice na forma de um ranking por país 
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(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012) e assumindo que tal índice é uma 

medida possível para as Diferenças Econômicas (OJALA e TYRVÄINEN, 2007; 

NETO, BRANDÃO e CERQUEIRA, 2010), tem-se a segunda hipótese de pesquisa: 

 

 H2: A diferença em módulo entre os valores do IDH global do país destino 

e do país de origem, associa-se positivamente ao de adaptação necessária 

à oferta para o mercado alvo. 

 

Ainda acerca das Diferenças Econômicas, outra linha de estudo identificada 

na Revisão da Literatura, a das Teorias Gravitacionais do Varejo, apontou para a 

diferença entre os tamanhos do mercado destino e origem, como fator negativamente 

influenciador da necessidade de adaptação mercadológica da oferta. Dessa forma, países 

de origem com mercados muito maiores do que os seus mercados destinos, ofertariam 

mais facilmente produtos padronizados, logo sem necessidade de grandes adaptações da 

oferta, enquanto que países de origem com mercados muito menores do que aqueles dos 

países de destino seriam forçados a adaptar mais suas ofertas para atender às 

necessidades de um mercado com maior influência. (REILLY, 1931; CONVERSE, 

1949; HUFF, 1964; AGGARWAL, KEARNEY e LUCEY, 2012; ANDERSON, 

VOLKER e PHILLIPS, 2010; BREWER, 2001; O’FARRELL, WOOD e ZHENG, 

1997; ROBERTSON e WOOD, 2001). Dessa forma delineia-se a terceira hipótese: 

 

 H3: A diferença em valores absolutos entre os tamanhos dos mercados do 

país destino e do país de origem, associa-se negativamente ao grau de 

adaptação necessária à oferta para o mercado alvo. 

 

III.2.3 Diferenças de Percepção do Consumidor 

As diferenças de Percepção do Consumidor preconizadas por Jain(1989), 

segundo o próprio autor, focam na maneira como os consumidores do mercado destino 

percebem os benefícios de um determinado produto vindo de um mercado externo. Para 

ele, quanto menor forem essas diferenças de percepção entre os benefícios da oferta país 
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de origem e as necessidades e desejos do mercado destino, menor a necessidade de 

adaptação local dessa oferta. Esse é exatamente o mesmo raciocínio oferecido por 

Levitt(1983) em sua defesa da opção estratégica de padronização global da oferta, ao 

propor que existiria, por meio da comunicação de massa e do acesso a tecnologias de 

informação, uma aculturação dos mercados que tenderiam a convergir para preferências 

padronizadas globalmente. 

Essa homogeneização dos gostos e preferências se daria por meio dos gastos 

das empresas em P&D e no desenvolvimento das marcas (branding) (ROTH, 1995; 

LECLERC, SCHMITT e DUBÉ, 1994; GER e BELK, 1996; ERICKSON e 

JACOBSON, 1992; HO, KEH e ONG, 2005) que acabaria por refletir tanto no valor 

monetário dessas marcas (KELLER e LEHMANN, 2003; COBB-WALGREN, RUBLE 

e DONTHU, 1995) quanto em sua participação de mercado (Share of Market) (ROTH, 

1995 e 1995 b; SMITH e PARK, 1992; SZYMANSK, BHARADWAJ e 

VARADARAJAN, 1993). Assim, pode-se hipotetizar que marcas de grande valor de 

mercado ou com grandes fatias de mercado mundial tenderiam a impor produtos 

padronizados globalmente nos mercados locais em que atuassem, dando origem as duas 

próximas hipóteses de pesquisa: 

 

 H4: O valor monetário de uma marca associa-se negativamente ao grau 

de adaptação necessária à oferta para o mercado alvo. 

 

 H5: A participação de mercado global de uma marca associa-se 

negativamente ao grau de adaptação necessária à oferta para o mercado 

alvo. 
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III.2.4 Considerações 

Assim, com base no modelo conceitual simplificado, evoluído para o modelo 

conceitual complementado, e nas hipóteses apresentadas, desenvolveu-se um modelo 

hipotético que passa a ser alvo de validação a partir de pesquisas empíricas que serão 

detalhas em partes posteriores deste estudo. 

  Figura 6 - Modelo Hipotético Proposto 

 
  Fonte: Elaborado pelo autor. 

Assim, as hipóteses que deverão ser testadas são: 

 H1: O Índice de Diferença Cultural -  IDC associa-se positivamente ao grau 

de adaptação necessária à oferta para o mercado alvo. 

 H2: A diferença em módulo entre os valores do Índice de Desenvolvimento 

Humano - IDH global do país destino e do país de origem, associa-se 

positivamente ao grau de adaptação necessária à oferta para o mercado 

alvo. 

 H3: A diferença em valores absolutos entre os tamanhos dos mercados do 

país destino e do país de origem, associa-se negativamente ao grau de 

adaptação necessária à oferta para o mercado alvo. 

 H4: O valor monetário de uma marca associa-se negativamente ao grau de 

adaptação necessária à oferta para o mercado alvo. 

 H5: A participação de mercado global de uma marca associa-se 

negativamente ao grau de adaptação necessária à oferta para o mercado 

alvo. 



33 

 

IV PERCURSO METODOLÓGICO 

Esta parte do trabalho apresenta os procedimentos metodológicos utilizados 

durante a elaboração do estudo. Para tanto, foram definidos: (1) a abordagem 

metodológica, (2) o tipo de pesquisa e (3) os recursos metodológicos (desenho da 

pesquisa, instrumento de coleta e amostragem). 

 

IV.1 Abordagem metodológica 

Dada a natureza do modelo proposto (figura 6) e fundamentalmente do 

objetivo deste estudo, far-se-á uso da abordagem quantitativa como estratégia de 

pesquisa, uma vez que para Bryman (2004), tal estratégia é uma abordagem dedutiva 

para a relação entre a teoria da investigação, em que a ênfase é colocada sobre o teste 

de hipóteses, além de incorporar uma visão da realidade social como uma realidade 

externa e objetiva. 

Esse tipo de abordagem traz intrínseco à sua natureza, preocupações acerca 

da mensuração, causalidade, generalização e replicação. Há também preocupações mais 

específicas como em relação à confiabilidade dos dados e a validade da representação 

dos constructos que a pesquisa pretende analisar. (BRYMAN, 2004; CRESWELL, 

2007). Essas preocupações, assim como as precauções metodológicas adotadas para 

minimizá-las serão descritas em secção específica desta parte. 

 

IV.2 O tipo de pesquisa: Cross-sectional design. 

A revisão da literatura específica acerca de pesquisa do tipo cross-sectional 

observou consenso na sua descrição, qual seja, uma coleção de dados em (1) mais de 

um caso e em (2) um único ponto no tempo para coletar (3) dados quantitativos e 

confiáveis de duas ou mais variáveis, as quais serão então examinadas visando à 

detecção de (4) padrões de associação entre elas. (BRYMAN, 2004; CRESWELL, 2007; 

RUBIO e YAGÜE, 2009; COOPER e SCHINDLER, 2003) 
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Estas são exatamente as características que o modelo proposto apresenta e, 

portanto há uma adequada situação para utilização desse tipo de pesquisa. 

Com relação às preocupações apontadas previamente acerca da abordagem 

quantitativa, Bryman (2004) assevera que no tocante à confiabilidade e validade de 

mensuração, precauções quanto à origem dos dados (em caso de dados secundários) e 

em relação a erros amostrais e de adequação de instrumentos de pesquisa devem ser 

cuidadosamente tomadas.  

Já no que diz respeito à replicabilidade do estudo, Bryman (2004), tal como 

outros autores (COOPER e SCHINDLER, 2003; CRESWELL, 2007), afirma que com 

a correta utilização do método, provavelmente haverá e será diretamente proporcional 

aos cuidados empregados pelo pesquisador em relação aos procedimentos 

metodológicos adotados. 

A validade interna dos dados nesse tipo de pesquisa é tipicamente baixo, uma 

vez que esta produz associações ao invés de resultados com base nos quais inferências 

causais podem ser feitas de maneira inequívoca, entretanto procedimentos estatísticos 

de análise de dados podem ser adotados para acessar tais relações. (BRYMAN, 2004; 

RINDFLEISCH, MALTER, et al., 2008) 

Finalmente, no tocante à validade externa, para estudos que envolvem 

amostras não randômicas, ao contrário do que acontece em amostras randômicas, pode 

ser questionada, mas não chega a prejudicar de forma irreparável o estudo que as 

utilizarem. (COOPER e SCHINDLER, 2003) 

IV.3 Os recursos metodológicos empregados 

Esta secção do capítulo pormenorizará todos os recursos metodológicos 

utilizados para recolher e analisar tanto os dados secundários como os primários 

necessários para a validação do modelo proposto, tais como os procedimentos de coleta 

e descrições das origens de dados secundários para as variáveis independentes, a 

necessidade de desenvolvimento de uma escala de avaliação do Grau de Adaptação 

Mercadológica de Oferta Internacional, a escolha da amostra assim como as análises 

estatísticas propostas para a análise. 
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IV.3.1 Coleta de dados 

O modelo proposto apresenta 5 diferentes variáveis independentes que, 

conforme apontado pela Revisão da Literatura previamente apontada neste trabalho, 

podem ser advindas de Bases de Dados Secundários de propriedade de institutos de 

pesquisa reconhecidos mundialmente ou de órgãos governamentais ou ainda de 

organizações que reúnem informações de diversos países. 

O IDC – Índice de Diferença Cultural entre país de origem e país destino 

(KOGUT e SINGH, 1988) foi obtido por meio das diferenças das quatro dimensões de 

Diferenças Culturais propostas por Hofstede (1980), todavia sua fórmula poderia 

comportar mais dimensões, caso novas dimensões fossem adicionadas. Isso ocorreu de 

fato e duas novas dimensões foram adicionadas às quatro originalmente descritas. 

(HOFSTEDE, 2012). Atualmente, o modelo distingue as culturas de acordo com seis 

dimensões: distância do poder, individualismo/coletivismo, masculinidade/ 

feminilidade, aversão à incerteza, e orientação longo/curto prazo. O modelo proporciona 

escalas de 0 a 100 para 93 países, para cada dimensão, e cada país tem uma posição em 

uma escala ou índice, em relação aos outros países e é disponibilizado por meio de um 

arquivo digital (formato texto), chamado Dimension Data Matrix, no website do autor. 

Todavia, em função da incorporação recente dessas duas novas dimensões ao modelo 

original, somente 65 países (figura 7) contam com os valores de todas as dimensões. 

(HOFSTEDE, 2012) 
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Figura 7 - Dimension Data Matrix: países com todos os valores. 

 
Fonte: Hofstede (2012) 

ABREV PAÍS pdi idv mas uai ltowvs ivr

AFE Africa East 64 27 41 52 32 40

AFW Africa West 77 20 46 54 9 78

ARA Arab countries 80 38 53 68 23 34

ARG Argentina 49 46 56 86 20 62

AUL Australia 36 90 61 51 21 71

AUT Austria 11 55 79 70 60 63

BAN Bangladesh 80 20 55 60 47 20

BEL Belgium 65 75 54 94 82 57

BRA Brazil 69 38 49 76 44 59

BUL Bulgaria 70 30 40 85 69 16

CAN Canada 39 80 52 48 36 68

CHI China 80 20 66 30 87 24

CHL Chile 63 23 28 86 31 68

COL Colombia 67 13 64 80 13 83

CRO Croatia 73 33 40 80 58 33

CZE Czech Rep 57 58 57 74 70 29

DEN Denmark 18 74 16 23 35 70

EST Estonia 40 60 30 60 82 16

FIN Finland 33 63 26 59 38 57

FRA France 68 71 43 86 63 48

GBR Great Britain 35 89 66 35 51 69

GER Germany 35 67 66 65 83 40

GRE Greece 60 35 57 112 45 50

HOK Hong Kong 68 25 57 29 61 17

HUN Hungary 46 80 88 82 58 31

IDO Indonesia 78 14 46 48 62 38

IND India 77 48 56 40 51 26

IRA Iran 58 41 43 59 14 40

IRE Ireland 28 70 68 35 24 65

ITA Italy 50 76 70 75 61 30

JPN Japan 54 46 95 92 88 42

KOR Korea South 60 18 39 85 100 29

LAT Latvia 44 70 9 63 69 13

LIT Lithuania 42 60 19 65 82 16

LUX Luxembourg 40 60 50 70 64 56

MAL Malaysia 104 26 50 36 41 57

MEX Mexico 81 30 69 82 24 97

MLT Malta 56 59 47 96 47 66

MOR Morocco 70 46 53 68 14 25

NET Netherlands 38 80 14 53 67 68

NOR Norway 31 69 8 50 35 55

NZL New Zealand 22 79 58 49 33 75

PAK Pakistan 55 14 50 70 50 0

PER Peru 64 16 42 87 25 46

PHI Philippines 94 32 64 44 27 42

POL Poland 68 60 64 93 38 29

POR Portugal 63 27 31 104 28 33

ROM Romania 90 30 42 90 52 20

RUS Russia 93 39 36 95 81 20

SAL El Salvador 66 19 40 94 20 89

SER Serbia 86 25 43 92 52 28

SIN Singapore 74 20 48 8 72 46

SLK Slovak Rep 104 52 110 51 77 28

SLV Slovenia 71 27 19 88 49 48

SPA Spain 57 51 42 86 48 44

SWE Sweden 31 71 5 29 53 78

SWI Switzerland 34 68 70 58 74 66

TAI Taiwan 58 17 45 69 93 49

THA Thailand 64 20 34 64 32 45

TRI Trinidad and Tobago 47 16 58 55 13 80

TUR Turkey 66 37 45 85 46 49

URU Uruguay 61 36 38 100 26 53

USA U.S.A. 40 91 62 46 26 68

VEN Venezuela 81 12 73 76 16 100

VIE Vietnam 70 20 40 30 57 35
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O IDH – Índice de Desenvolvimento Humano (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2012) como demonstrado por Neto, Brandão e Cerqueira (2010) e 

Ojala e Tyrväinen (2007), pode ser utilizado como fonte de dados secundários, em seu 

índice global, o IDH Global desenvolvido com base em dados oficiais disponibilizados 

por todos os países integrantes da Organização das Nações Unidas.  

Figura 8 - IDH Global - Parte I 

 
Fonte: ONU (2012) 
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Figura 9 - IDH Global - Parte II 

 

  Fonte: ONU (2012) 

 

O TMD – Tamanho do Mercado Destino, bem como o SOM – Share of 

Market, ou participação de mercado da marca objeto do estudo, identificados na Revisão 

da Literatura, respectivamente como componentes da Diferença Econômica e da 

Diferença de Percepção (AGGARWAL, KEARNEY e LUCEY, 2012; ANDERSON, 

VOLKER e PHILLIPS, 2010; BREWER, 2001; O’FARRELL, WOOD e ZHENG, 

1997; ROBERTSON e WOOD, 2001; ROTH, 1995 e 1995 b; SMITH e PARK, 1992; 

SZYMANSK, BHARADWAJ e VARADARAJAN, 1993), terão seus dados coletados 

da Base de Dados de Pesquisa Mercadológica do Instituto de Pesquisa Euromonitor, 
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conhecida como GMID - Euromonitor International’s Global Market Information 

Database oferece dados de 17 atividades econômicas de 24 setores industriais desde a 

década de 1980. 

Nessa Base de Dados o TMD é dado pelo volume e/ou valor consumidos 

anualmente de um determinado produto (ou categoria de produto) em um dado setor. Os 

valores são apresentados tanto em moeda corrente do país pesquisado, quanto em US 

Dólares, utilizando-se de uma data de referência para, por sua vez, verificar o câmbio 

da moeda estrangeira na Base de Dados do Banco Mundial. (EUROMONITOR 

INTERNATIONAL, 2013)  

Finalmente, o VLM – Valor da Marca o qual é obtido por meio de seu valor 

monetário (KELLER e LEHMANN, 2003; COBB-WALGREN, RUBLE e DONTHU, 

1995), pode ser acessado, para efeito de pesquisas acerca das marcas e suas aplicações 

por meio do ranking “Top 100 Brand Value” publicado anualmente pela empresa 

Interbrand na revista Business Week e em seu website. (CHU e KEH, 2006)  

O ranking mais recente, divulgado pelo instituto é o “Best Global Brands” 

2013, ranking que passou a substituir o “Top 100 Brand Value”. (INTERBRAND 

CORPORATION, 2013) 
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 Figura 10 - Best Global Brands 2013 

 
 Fonte: Interbrand Corporation (2013) 

 

2013 

Rank
Marca

Valor da Marca 

em US$ mi

Valor 

Padronizado

2013 

Rank
Marca

Valor da Marca 

em US$ mi

Valor 

Padronizado

1 Apple 98,32 4,579 51 Audi 7,77 -0,398

2 Google 93,29 4,303 52 Facebook 7,73 -0,400

3 Coca-Cola 79,21 3,529 53 Heinz 7,65 -0,404

4 IBM 78,81 3,507 54 Hermès 7,62 -0,406

5 Microsoft 59,55 2,448 55 adidas 7,54 -0,411

6 GE 46,95 1,756 56 Nestlé 7,53 -0,411

7 McDonald's 41,99 1,483 57 Nokia 7,44 -0,416

8 Samsung 39,61 1,352 58 Caterpillar 7,13 -0,433

9 Intel 37,26 1,223 59 AXA 7,10 -0,435

10 Toyota 35,35 1,118 60 Cartier 6,90 -0,446

11 Mercedes-Benz 31,90 0,929 61 Dell 6,85 -0,449

12 BMW 31,84 0,925 62 Xerox 6,78 -0,452

13 Cisco 29,05 0,772 63 Allianz 6,71 -0,456

14 Disney 28,15 0,722 64 Porsche 6,47 -0,469

15 HP 25,84 0,596 65 Nissan 6,20 -0,484

16 Gillette 25,11 0,555 66 KFC 6,19 -0,484

17 Louis Vuitton 24,89 0,543 67 Nintendo 6,09 -0,490

18 Oracle 24,09 0,499 68 Panasonic 5,82 -0,505

19 Amazon 23,62 0,473 69 Sprite 5,81 -0,505

20 Honda 18,49 0,192 70 Discovery 5,76 -0,508

21 H&M 18,17 0,174 71 Morgan Stanley 5,72 -0,510

22 Pepsi 17,89 0,159 72 Prada 5,57 -0,519

23 American Express 17,65 0,145 73 Shell 5,54 -0,521

24 Nike 17,09 0,114 74 Visa 5,47 -0,524

25 SAP 16,68 0,092 75 Tiffany & Co. 5,44 -0,526

26 IKEA 13,82 -0,065 76 3M 5,41 -0,527

27 UPS 13,76 -0,068 77 Burberry 5,19 -0,540

28 eBay 13,16 -0,101 78 MTV 4,98 -0,551

29 Pampers 13,04 -0,108 79 Adobe 4,90 -0,555

30 Kellogg's 12,99 -0,111 80 John Deere 4,87 -0,557

31 Budweiser 12,61 -0,131 81 Johnson & Johnson 4,78 -0,562

32 HSBC 12,18 -0,155 82 Johnnie Walker 4,75 -0,564

33 J.P. Morgan 11,46 -0,195 83 Kia 4,71 -0,566

34 Volkswagen 11,12 -0,214 84 Santander 4,66 -0,569

35 Canon 10,99 -0,221 85 Duracell 4,65 -0,569

36 Zara 10,82 -0,230 86 Jack Daniel's 4,64 -0,570

37 Nescafé 10,65 -0,239 87 Avon 4,61 -0,571

38 Gucci 10,15 -0,267 88 Ralph Lauren 4,58 -0,573

39 L'Oréal 9,87 -0,282 89 Chevrolet 4,58 -0,573

40 Philips 9,81 -0,285 90 Kleenex 4,43 -0,581

41 Accenture 9,47 -0,304 91 Starbucks 4,40 -0,583

42 Ford 9,18 -0,320 92 Heineken 4,33 -0,587

43 Hyundai 9,00 -0,330 93 Corona 4,28 -0,590

44 Goldman Sachs 8,54 -0,356 94 Pizza Hut 4,27 -0,590

45 Siemens 8,50 -0,357 95 Smirnoff 4,26 -0,590

46 Sony 8,41 -0,363 96 Harley-Davidson 4,23 -0,592

47 Thomson Reuters 8,10 -0,379 97 MasterCard 4,21 -0,594

48 Citi 7,97 -0,387 98 Ferrari 4,01 -0,604

49 Danone 7,97 -0,387 99 Moët & Chandon 3,94 -0,608

50 Colgate 7,83 -0,394 100 Gap 3,92 -0,609
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IV.3.1.1 Considerações 

A coleta de dados secundários para as variáveis independentes do modelo 

proposto neste estudo serão acessadas de 4 diferentes fontes a saber: 

 

  Figura 11 - Fontes de Dados Secundários 

 
  Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

 Dimension Data Matrix (HOFSTEDE, 2010); 

 IDH Global (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012); 

 Euromonitor International GMID (EUROMONITOR INTERNATIONAL, 

2013) e 

 Top 100 Brand Value (CHU e KEH, 2006) 
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DPER:  Diferenças de Percepção 
GADP: Grau de Adaptação 
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IV.3.2  O Grau de Adaptação: Desenvolvimento do processo de mensuração. 

Para que o constructo “Grau de Adaptação Mercadológica” de uma oferta ao 

mercado em um processo de internacionalização possa ser mensurado far-se-ia 

necessária a construção de uma métrica que identificasse ex post facto o Grau de 

Adaptação de um produto, em um dado mercado, por meio uma escala que pudesse, 

posteriormente, ser adicionada ao modelo para testá-lo. 

A revisão da literatura realizada para este estudo não identificou nenhuma 

escala para aferição empírica do Grau de Adaptação com base em dados externos à 

empresa. Não obstante, revelou-se, outrossim, a preocupação de pesquisadores, 

exatamente com o fato de não serem frequentes estudos que se utilizem de pesquisas 

empíricas, privilegiando avaliações subjetivas de fatos ocorridos, sem o rigor científico 

necessário. (THEODOSIOU e LEONIDOU, 2003; SCHMID e KOTULLA, 2011; 

ROBERTSON e WOOD, 2001) 

Pareceu, portanto oportuna, a utilização da técnica Delphi, como asseverada 

por Virgillito (2010) e corroborada por Cooper e Schindler (2003) de que esta deve ser 

empregada para coletar opiniões avaliativas de especialistas em um dado fenômeno ou 

objeto para assim obter consenso por maioria, sem efeitos de interação social. 

O método Delphi consiste na consulta de especialistas com questionários 

repassados aos especialistas até que se obtenha uma convergência de respostas acerca 

do objeto em estudo, consolidando, portanto, o julgamento do grupo. (WRIGHT e 

GIOVINAZZO, 2000) Este método é, portanto, especialmente recomendado “quando 

não existem dados históricos a respeito do problema que se investiga ou, em outros 

termos, quando faltam dados quantitativos referentes ele.” (SANTOS, VIDOTTO e 

GIUBLIN, 2005, p. 52) 

No presente estudo, definiu-se rodadas de pesquisas com os especialistas de 

modo que fosse possível reduzir um número de 12 respostas às questões, sendo 4 

questões para avaliação de adaptação de Produto, 2 para avaliação de preço, 2 para 

avaliação de distribuição e 3 para avaliação da promoção (comunicação), na primeira 

rodada, para 4 indicadores de adaptação (um valor para cada ferramenta do marketing 

mix) e finalmente em um único valor de adaptação global da oferta, que considerasse 
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todos os aspectos mercadológicos para um determinado produto em um determinado 

mercado. 

                   Figura 12 - Sequência de Execução do Método Delphi 

 
                 Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

IV.3.2.1 Desenvolvimento da escala para aplicação no método Delphi 

A primeira etapa é o desenvolvimento de uma escala para mensuração do 

grau de adaptação/padronização de um determinado produto em um determinado 

mercado em relação ao mesmo produto em seu país de origem. Essa escala, então, 

deveria ser aplicada na primeira rodada do método Delphi. Para tanto, foi utilizada a 

metodologia de desenvolvimento de escalas de Churchill (1979) somada aos métodos 

complementares propostos por outros autores (COSTA, 2011; ROSSITER, 2002; 

DIAMANTOPOULOS, 2005). 
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Na revisão da literatura acerca de escalas de adaptação/padronização de 

ofertas internacionais, foi possível identificar o trabalho de Theodosiou e Leonidou 

(2003) como a revisão mais abrangente de processos de operacionalização de escalas 

em adaptação/padronização até a presente data. Os autores, ao revisarem diversos 

trabalhos em profundidade, chegaram a uma escala de 35 elementos, sendo: 11 para 

avaliar o produto, 11 para avaliar a promoção (comunicação), 8 para avaliar o preço e 5 

para avaliar a distribuição. Todos os demais trabalhos acerca desse tipo de escalas 

encontrados (O'CASS e JULIAN, 2003; LAGES e MONTGOMERY, 2005; SOUSA e 

BRADLEY, 2006; LAGES, JAP e GRIFFITH, 2008) ou apresentavam um número de 

itens menor ou haviam sido incorporados no trabalho de Theodosiou e Leonidou (2003).  

O trabalho de Theodosiou e Leonidou (2003) utiliza o approach de adaptação 

de marketing pelo programa de marketing e assume que a adaptação de marketing está 

relacionada à adaptação de vários aspectos do marketing mix como produto, promoção, 

preço e distribuição e está em linha com o asseverado por diversos autores da área ao 

longo do desenvolvimento histórico do tema (SORENSON e WIECHMANN, 1975; 

KREUTZER, 1988; JAIN, 1989; SZYMANSK, BHARADWAJ e VARADARAJAN, 

1993). 

Entretanto, o trabalho dos autores em tela utiliza uma perspectiva diferente 

daquela considerada aconselhável em estudos de adaptação/padronização para evitar 

mensurações confusas e imprecisas: aquela na qual se verificam diferenças entre as 

estratégias adotadas no mercado de origem e nos mercados internacionais. ( 

CAVUSGIL e ZOU, 1994; LAGES e MONTGOMERY, 2005). Além disso, suas 

pesquisas baseiam-se na coleta de dados por meio de entrevistas a executivos das 

empresas objetos do seu estudo e, portanto, em informações restritas à administração 

dessas empresas. Dessa forma, fez-se necessária o desenvolvimento de uma nova escala 

que se adaptasse ao método Delphi proposto para este estudo. 

 



45 

 

IV.3.2.2 Validade de translação da escala (Conteúdo e Face) 

Primeiramente, seguindo os preceitos metodológicos para traduções de 

escalas cross-culture de Su e Parham (2002), foram feitas 4 traduções da escala, por dois 

tradutores nativos, sendo uma brasileira, professora em um College em Edinburgo, 

Escócia e outro norte americano, consultor educacional da Oxford University Press no 

Brasil, alternadamente da língua Inglesa para o Português e vice-versa, entre os 

tradutores isoladamente, até que o resultado das traduções fosse muito semelhante. 

Em seguida, a tradução resultante foi levada a crivo de 4 experts, sendo 2 

acadêmicos ligados a programas das disciplinas de marketing em graduação e pós-

graduação em Gestão Internacional, 1 CEO de empresa à ligada produção e exportação 

de produtos industriais para o setor de Cosméticos e Beleza e ainda 1 pesquisador 

especializado em avaliação de qualidade de produtos e serviços cross-culture. Nessa 

etapa todos os itens foram mantidos, mas 6 deles tiveram seus textos modificados 

visando facilitar a compreensão dos respondentes. 

Cumprida essa etapa, e ainda sob os preceitos metodológicos de Su e Parham 

(2002), um grupo focal com 4 alunos do Programa de Mestrado e Doutorado em Gestão 

Internacional (PMGDI) foi conduzido, via internet, para ser abordado o grau de 

compreensão dos participantes em relação a cada um dos 35 itens da escala e então 

outros dois itens tiveram sua redação alterada para facilitar a compreensão. 

Validada a tradução, os itens foram levados a 3 dos 4 experts anteriormente 

consultados e aos mesmos 4 alunos do PMGDI. Cada item foi colocado em uma escala 

do tipo Likert de 5 pontos, variando de “Discordo Plenamente” a “Concordo 

Plenamente” em que os respondentes eram apresentados à intenção do estudo sendo 

desenvolvido assim como às definições utilizadas no estudo original, complementando 

a seguinte afirmação: “É possível avaliar a _________ somente com dados externos à 

empresa.”. 

Com base nas respostas desses especialistas, as questões que obtiveram 

valores inferiores a 2 para pelo menos 4 dos 7 especialistas foram excluídas, as que 

obtiveram valores superiores a 4 para o mesmo número de especialistas foram mantidas. 

Duas questões obtiveram valor 3 para a maioria dos especialistas e foram trazidas 
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novamente à apreciação dos especialistas, desta vez em entrevistas on-line, realizadas 

via internet e acabaram sendo descartadas pelo consenso de todos os especialistas. 

Assim, os itens finais para cada dimensão ficaram definidos da seguinte 

forma: 

1. Produto: 

Variável Item de Avaliação 

P1 Design/Estilo do Produto 

P2 Características (features) do Produto 

P3 Embalagem do Produto 

P4 Rotulagem 

2. Preço: 

Variável Item de Avaliação 

M1 Preço do Produto (em US$) no varejo 

M2 Políticas promocionais e de desconto 

3. Distribuição: 

Variável Item de Avaliação 

D1 Canais utilizados na Distribuição 

D2 Ações de trade (frente de gôndola, hot zones, etc) 

4. Promoção(comunicação): 

 Variável Item de Avaliação 

C1 Estilo/tom criativo da campanha 

C2 Mensagem/tema do anúncio 

C3 Uso de material de PDV (stoppers, wobblers, take one, etc) 

 

IV.3.3 Definição do Painel de Especialistas 

Não foi possível encontrar na literatura acerca do método Delphi, indicações 

de parâmetros para estabelecimento de um número mínimo de especialistas participantes 

do painel, entretanto Skulmoski, Hartman, e Krahn (2007) asseveram algumas 

definições para garantia da “qualidade” dos especialistas: 

1. Conhecimento e experiência acerca do tema investigado; 

2. Capacidade e vontade de participar; 

3. Tempo suficiente para participar da pesquisa; 

4. Habilidade de comunicação efetiva. 

Todavia, em sua revisão da literatura sobre o uso do método Delphi, os 

autores identificaram pesquisas que utilizaram entre 4 e 171 especialistas. É sugerida 
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uma relação inversamente proporcional entre o número de participantes e a qualidade 

das decisões do grupo de especialistas. Para eles “acima de um certo limiar, a gestão do 

processo Delphi e análise dos dados tornam-se de tal maneira complicadas, que os 

benefícios do aumento do número de especialistas tornam-se marginais.”9 

(SKULMOSKI, HARTMAN e KRAHN, 2007, p. 10) 

Uma vez que o presente trabalho avaliou 48 ofertas internacionais, e focando 

a qualidade das decisões dos especialistas, foram formados 3 grupos de 6 especialistas 

cada, em que cada grupo de especialistas deveria avaliar 16 diferentes ofertas, tornando 

cada rodada menos cansativa e, portanto, com menor propensão à desistência por parte 

dos respondentes. Essa decisão está em linha com o asseverado por Lindstone e Turloff 

(1975). 

O painel foi composto por 18 especialistas em Internacionalização, assim 

entendidos: Gestão Internacional, Relações Internacionais, Comércio Exterior ou 

Exportação e Importação de Bens de Consumo ou Bens Industriais. Suas experiências 

com o tema foram auferidas em função dos anos de envolvimento no setor, anos de 

estudo ou publicações sobre o tema ou ainda em tempo de magistério em disciplinas de 

cursos de graduação ou pós-graduação (latu ou stictu sensu). 

Para manter o anonimato dos especialistas, o que é característica intrínseca 

ao método Delphi (WRIGHT e GIOVINAZZO, 2000; SKULMOSKI, HARTMAN e 

KRAHN, 2007; LINSTONE e TUROFF, 1975), os nomes foram suprimidos do quadro 

que apresenta as características de qualificação dos respondentes. 

 

 

 

 

                                              
9 Traduzido pelo autor do original: “However, above a certain threshold, managing the Delphi 

process and analyzing the data becomes cumbersome in return for marginal benefits.” 
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     Quadro 1 - Qualificação do Painel de Especialistas 

 

    Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

IV.3.4 Amostra utilizada para o estudo 

As propriedades do Teorema do Limite Central propõem que a distribuição 

amostral pode ser aproximada de uma distribuição normal à medida que o tamanho da 

amostra se torna maior. Com amostras de tamanho igual ou superior a 30 observações, 

as distribuições são aproximadamente normais (ANDERSON, SWEENEY e 

WILLIAMS, 2007). Este deverá ser, portanto, o número mínimo de perseguido neste 

estudo para teste do modelo. 

Hair, et al. (2012), sugere ainda que o número de observações seja, no 

mínimo 10 vezes o número de caminhos em um modelo para a utilização de Partial 

Least Squares (PLS). O presente estudo apresenta 3 caminhos, um partindo de cada 

contructo (DECUL,DECO e DPER) em sentido ao Grau de Adaptação (GADP). Assim, 

o número mínimo novamente seria de 30 observações (n=30) (COHEN, 1988; 

DIJKSTRA, 1983; HAIR, et al., 2012). 

Entretanto, o número de observações não significa, para este estudo, 

necessariamente o número de produtos observados, uma vez que um mesmo produto 

pode ser considerado uma nova observação para amostra, na medida em que o país 

Especialista 
Anos de 

envolvimento no 
setor 

Anos de estudo 
acerca de 

internacionalização 

Anos de Magistério 
(graduação e/ou pós 

graduação) 

Número de artigos 
publicados 
(periódicos 

científicos ou não) 
01 12 6 8 2 

02 25 7 - 6 

03 9 8 - - 

04 20 6 - - 

05 28 3 - 5 

06 15 4 2 - 

07 8 4 1 2 
08 6 3 3 4 

09 18 7 8 13 

10 6 8 2 5 

11 16 3 - 10 

12 25 4 10 8 

13 11 8 4 26 

14 6 6 - 2 

15 8 4 3 - 
16 36 2 - - 

 



49 

 

destino varie. Assim, um mesmo produto poderá ser considerado n observações, na 

medida em que seja observado o seu comportamento em relação ao grau de adaptação 

em n países diferentes.  

 O critério de seleção dos produtos utilizados neste estudo baseou-se no princípio 

da Amostra de Máxima Variação, no qual os indivíduos objetos do estudo são 

propositalmente selecionados de forma a que a sua heterogeneidade se amplie ao 

máximo, evidenciando assim as diferenças entre os tais indivíduos. (PATTON, 1990) 

Assim, baseado no modelo teórico ora proposto, verificou-se, com base no 

ranking Best Global Brands 2013 (INTERBRAND CORPORATION, 2013), as marcas 

e seus produtos que possuíssem também suas respectivas participações de mercado 

mundiais apresentadas na base de dados GMID - Euromonitor International’s Global 

Market Information Database (EUROMONITOR INTERNATIONAL, 2013), cujas 

informações acerca do marketing mix pudessem ser verificadas de acordo com as 

dimensões da escala desenvolvida para a validação dos juízes segundo o método Delphi 

(SKULMOSKI, HARTMAN e KRAHN, 2007) e finalmente que apresentassem a 

Máxima Variação (PATTON, 1990). 

Resumindo, portanto, as etapas utilizadas para a seleção dos produtos foram: 

1. Verificação das 100 marcas mais valiosas de acordo com o Ranking 

Best Global Brands 2013 (INTERBRAND CORPORATION, 2013) 

2. Verificadas quais dessas marcas tinham suas participações de 

mercado global listadas na base de dados GMID - Euromonitor 

International’s Global Market Information Database 

(EUROMONITOR INTERNATIONAL, 2013) 

3. Das marcas resultantes dos itens 1. e 2., foram mantidas para o estudo 

aquelas que apresentaram produtos cujas informações acerca do seu 

marketing mix eram possíveis de serem coletadas nos diferentes países 

de acordo com as  dimensões da escala desenvolvida para a validação 

dos juízes segundo o método Delphi (SKULMOSKI, HARTMAN e 

KRAHN, 2007) 
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4. Finalmente, das marcas e produtos resultantes, foram selecionadas 

aquelas com Variação Máxima em relação ao seu valor de mercado 

no ranking Best Global Brands 2013 (INTERBRAND 

CORPORATION, 2013) 

Dessa forma, os produtos resultantes selecionados para esse estudo foram: 

Sucrilhos Kellog’s, Catchup Heinz, Ford Fusion, Chevrolet Cruze, Laptop Dell Inspiron 

15, Laptop HP Pavillion 15 e Apple iPhone 5. 

Já a escolha dos países onde se coletariam as informações sobre os produtos 

selecionados se deu por conveniência e julgamento, uma vez que dentre os países aos 

quais o autor teria possibilidade de se dirigir para realizar a coleta de dados in loco, por 

restrição orçamentária, optou-se novamente pelo Critério de Variação Máxima 

(PATTON, 1990) dos valores da Distância Cultural (KOGUT e SINGH, 1988), o que 

proporcionaria melhor verificação da atuação desses valores no modelo, resultando nos 

países: Argentina, Espanha, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Austrália além do Brasil. 

Todos os produtos pesquisados estavam presentes em todos os países 

destinos selecionados, a exceção do Apple iPhone, cuja a comercialização na Argentina 

só acontece no chamado “mercado cinza”, uma vez que o governo argentino impõe 

restrições à comercialização de produtos eletrônicos sem nenhuma etapa de fabricação 

ou montagem locais. 

Assim sendo, a amostra final contou com 48 observações (7 produtos X 7 

países destinos – Apple iPhone na Argentina) 

Figura 13 - Distâncias Culturais entre Países 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir de Kogut e Singh (1988). 

ARG AUS BRA GBR GER POR SPA USA

ARG 0,933  0,226  0,986  1,197  0,502  0,310  0,650  

AUS 0,933  1,371  0,231  1,369  2,339  1,294  0,048  

BRA 0,226  1,371  1,026  0,867  0,425  0,146  0,949  

GBR 0,986  0,231  1,026  0,653  2,224  0,997  0,170  

GER 1,197  1,369  0,867  0,653  1,597  0,594  1,103  

POR 0,502  2,339  0,425  2,224  1,597  0,302  1,858  

SPA 0,310  1,294  0,146  0,997  0,594  0,302  0,921  

USA 0,650  0,048  0,949  0,170  1,103  1,858  0,921  
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IV.3.5 Procedimentos e período de coleta de dados por meio de julgamento dos 

especialistas. 

Para o processo de julgamento do Grau de Adaptação de ofertas 

internacionais, o instrumento foi desenvolvido na forma de 3 diferentes formulários 

eletrônicos, uma vez que o presente trabalho avaliou 48 ofertas internacionais, a partir 

de 3 grupos, os quais deveriam avaliar 16 diferentes ofertas, tornando cada rodada 

menos cansativa e, portanto, com menor propensão a desistência por parte dos 

respondentes. Essa decisão está em linha com o asseverado por Lindstone e Turloff 

(1975) e Galesic e Bosnjak (2009). 

Assim, por meio do serviço eletrônico SurveyGizmo.com, foi 

disponibilizado aos juízes de cada grupo, um e-mail convite com o link para o respectivo 

formulário (figura 14). 

 

 

Figura 14 - e-mail convite para 1ª Fase de Julgamento 

Fonte: O autor. 
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O endereço eletrônico do formulário foi gerado eletronicamente pela 

ferramenta de acompanhamento de resposta do serviço eletrônico SurveyGizmo.com de 

forma que as respostas pudessem ser identificadas e consequentemente pudesse ser 

possível acionar novamente os juízes que eventualmente não respondessem ou ainda 

para efeito de checagem posterior das respostas. (AAKER, KUMAR e DAY, 2004) 

O período todo de julgamento se deu entre 11/11/2013 e 01/12/2013 e contou 

com a participação de todos os 18 juízes selecionados. Um único juiz do segundo grupo 

teve que ser contatado por telefone durante a segunda fase de julgamento de forma a 

incentivá-lo a responder o formulário eletrônico. 

Em cada etapa, 8 juízes (16,7%) eram escolhidos ao acaso e sem repetição e 

contatados por telefone para a checagem das respostas fornecidas eletronicamente. Em 

todos os casos as informações foram completamente confirmadas. 

O método de survey online foi escolhido em razão de sua facilidade de design 

do instrumento de pesquisa, a rápida transposição dos dados coletados para softwares 

de tratamento e análises estatísticas (ILIEVA, BARON e HEALEY, 2002), além da 

possibilidade de adicionar weblinks para dados de comparação (GRANELLO e 

WHEATON, 2004) entre ofertas. 

O instrumento foi dividido em duas partes. Na primeira os entrevistados eram 

apresentados a duas tabelas lado a lado, nas quais as informações acerca do produto, 

preço, distribuição e comunicação eram apresentadas, assim como weblinks nos quais 

podiam ser vistos anúncios e o próprio website do produto/empresa, quando disponíveis 

para comparação e avaliação. Os dados coletados in loco pelo autor foram 

disponibilizados também nessas tabelas que tinham o objetivo de funcionar como um 

cartão de apoio virtual para respostas às perguntas de adaptação feitas na segunda parte 

do instrumento. (COOPER e SCHINDLER, 2011) 

 

IV.3.6 Número de Rodadas 

Uma vez que o processo do método Delphi se encerra somente quando a 

questão de pesquisa é respondida, ou seja, quando o consenso ou a saturação teórica é 
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atingida (SKULMOSKI, HARTMAN e KRAHN, 2007), não há, portanto, um número 

mínimo ou máximo de rodadas. 

Neste estudo, o consenso ocorreu sempre na etapa seguinte, à medida em que 

as questões eram reduzidas aos valores médios (média aritmética) das respostas da etapa 

anterior, e os respondentes avaliavam, portanto, um constructo (na verdade quatro, um 

para cada item do Mix de Marketing) (figura12). Esses constructos se reduziram, pelo 

mesmo método, na rodada final ao constructo “Grau de adaptação de oferta”. Dessa 

forma, foram feitas 3 rodadas no total, seguindo as diretrizes asseveradas por Santos, 

Vidotto e Giublin (2005), para estudos desse tipo. 

IV.3.7 Considerações acerca dos recursos metodológicos 

O approach metodológico contou com diversas etapas e procedimentos que 

envolveram referências diversas e que foram compiladas para facilitar a visualização na 

figura 15. 

Figura 15 - Compilação do Percurso Metodológico 

Etapa Objetivo Referências 
Coleta de Dados Secundários. Fornecer dados para compor o 

modelo teórico proposto. 

AGGARWAL, KEARNEY e 

LUCEY, 2012; ANDERSON, 

VOLKER e PHILLIPS, 2010; 

BREWER, 2001; O’FARRELL, 

WOOD e ZHENG, 1997; 

ROBERTSON e WOOD, 2001; 

ROTH, 1995 e 1995 b;  

SMITH e PARK, 1992; 

SZYMANSK, BHARADWAJ e 

VARADARAJAN, 1993; 

KELLER e LEHMANN, 2003; 

COBB-WALGREN, RUBLE e 

DONTHU, 1995 

KOGUT e SINGH, 1988; 

HOFSTEDE, 1980, 2010 e 2012; 

OJALA e TYRVÄINEN, 2007; 

NETO, BRANDÃO e 

CERQUEIRA, 2010; 

EUROMONITOR 

INTERNATIONAL, 2013; 

INTERBRAND CORPORATION, 

2013; CHU e KEH, 2006; 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2012. 

Fonte: o autor. 
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Figura 16 - Compilação do Percurso Metodológico (cont.) 

Etapa Objetivo Referências 
Desenvolvimento de escala.  Mensuração do Grau de 

Adaptação de Ofertas 

Internacionais. 

THEODOSIOU e LEONIDOU, 

2003;  

SCHMID e KOTULLA, 2011;  

ROBERTSON e WOOD, 2001; 

VIRGILLITO, 2010; 

COOPER e SCHINDLER, 2003; 

CHURCHILL, 1979; 

COSTA, 2011;  

ROSSITER, 2002;  

DIAMANTOPOULOS, 2005; 

O'CASS e JULIAN, 2003; 

LAGES e MONTGOMERY, 

2005; 

SOUSA e BRADLEY, 2006; 

LAGES, JAP e GRIFFITH, 2008 

SORENSON e WIECHMANN, 

1975;  

KREUTZER, 1988; 

JAIN, 1989;  

SZYMANSK, BHARADWAJ e 

VARADARAJAN, 1993; 

CAVUSGIL e ZOU, 1994;  

SU e PARHAM, 2002. 

Método Delphi. Definição dos procedimentos 

para julgar o Grau de Adaptação 

de Ofertas Internacionais. 

WRIGHT e GIOVINAZZO, 2000; 

SANTOS, VIDOTTO e GIUBLIN, 

2005; 

SKULMOSKI, HARTMAN e 

KRAHN, 2007; 

LINSTONE e TUROFF, 1975. 

Amostragem e Procedimentos 

de Coleta. 

Definir a amostra do estudo 

assim como os melhores 

procedimentos de coleta de 

dados online. 

ANDERSON, SWEENEY e 

WILLIAMS, 2007; 

PATTON, 1990; 

AAKER, KUMAR e DAY, 2004; 

ILIEVA, BARON e HEALEY, 

2002; 

GRANELLO e WHEATON, 2004; 

COOPER e SCHINDLER, 2011. 

Fonte: o autor. 
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V ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Esta parte do trabalho apresenta os resultados obtidos e suas consequências 

em face das hipóteses previamente desenvolvidas, assim como em relação às três 

dimensões de contribuição – teórica, acadêmica e gerencial. 

 

V.1 Apresentação dos resultados obtidos no Modelo Original 

Para o tamanho da amostra as recomendações de Hair et al. (2005) são para 

uma amostra preferencialmente superior a 100 respondentes, ou deve-se ter o número 

de respondentes de, no mínimo, cinco vezes o número de variáveis latentes em estudo 

(5 x 10 = 50). A amostra obtida, com 48 observações, ficou abaixo dessa recomendação, 

porém, quando submetida à Modelagem de Equação Estrutural com a técnica Mínimos 

Quadrados Parciais 10- PLS, os resultados obtidos mostraram-se consistentes e ainda, 

em função da eliminação de uma variável do estudo a recomendação de amostra mínima 

passou a ser superada em 20%. 

Dentre as técnicas de análise multivariadas adotou-se neste estudo a técnica 

de análise multivariada denominada: Modelagem de Equação Estrutural. Nesse caso, 

utilizou-se o software SmartPLS® Versão: 2.0.M3, executando em ambiente Windows 

7®, uma vez que Tenenhaus et al. (2004) enfatizam que o uso do PLS em Modelagem 

de Equações Estruturais é adequado em casos de amostras pequenas e sem necessidade 

normatização das variáveis. 

O termo Modelagem de Equação Estrutural 11- SEM não designa uma técnica 

única, mas, sim, uma família de procedimentos relacionados (KLINE, 2005). Para esse 

autor, outros termos como a análise da estrutura de covariância e a modelagem da 

estrutura de covariância também são utilizadas na literatura para classificar essas várias 

técnicas juntas em uma única técnica.  

 

                                              
10  Tradução livre do autor para a expressão do inglês: “Partial Least Squares” 
11   Tradução livre do autor para a expressão do inglês: “Structural Equation Modeling” 
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PLS é uma abordagem de modelagem “soft” para Modelagem de Equações 

Estruturais - SEM sem suposições sobre a distribuição de dados (VINZI, TRINCHERA 

e AMATO, 2010). Assim, PLS-SEM torna-se uma boa alternativa para Modelagem de 

Equações Estruturais baseadas em Covariâncias 12- CB-SEM quando as seguintes 

situações são encontradas (Bacon, 1999; Hwang et al, 2010; Wong, 2010.): 

1. O tamanho da amostra é pequeno. 

2. Aplicações têm pouca teoria disponível. 

3. Acurácia preditiva é primordial. 

4. Especificação do modelo correto não pode ser assegurada. 

 

O modelo originalmente proposto (figura 17) se caracterizou por ser 

reflexivo no primeiro nível (composição dos constructos) e formativo no segundo nível.  

O algoritmo aplicado no modelo foi baseado no “Esquema de Ponderação de 

Caminhos”13, com pesos inicias iguais a 1 e número máximo de iterações de 300 (não 

alcançado). 

As três variáveis latentes explicaram 72,7% da variância do Grau de 

Adaptação, o que de acordo com Wetzels, Odekerken-Schröder e van Oppen (2009) é 

considerado substancialmente alto e poderia, em um primeiro momento, levar à 

conclusão de que os constructos e variáveis utilizadas foram acertadas. 

Entretanto, chamaram a atenção os valores dos componentes Tamanho do 

Mercado Destino - TMD (0,599), no constructo Diferenças Econômicas - DECO e 

principalmente do componente Valor da Marca – VLM no constructo Diferenças de 

Percepção – DPER. 

                                              
12  Tradução livre do autor para a expressão do inglês: “Covariance-based Structural Equation 

Modeling” 
13 Tradução livre do autor para a expressão do inglês: “Path Weighting Scheme” 
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Figura 17 - Modelo Originalmente Proposto - Resultados de Ponderação do Caminhos a partir do SmartPLS® 

 
Fonte: o autor. 

 

A validação e consequente manutenção de uma variável no modelo passa 

pela análise de confiabilidade, que pode ser feita a partir das Cargas Externas14 que 

devem ser preferencialmente superiores a 0,7, mas que em pequenas amostras podem 

ser aceitáveis a partir de 0,4. (KWONG e WONG, 2013) Assim, o Valor de Marca – 

VLM fica consideravelmente abaixo do aceitável (0,151) e apresenta uma tendência à 

exclusão do modelo.  

Tabela 2 - Cargas Externas das Variáveis Componentes dos Constructos 

   DECO   DECUL    DPER     GAD 

GAPD      1,0000 

IDC   1,0000   

IDHD  0,638     

 SOM    0,992  

TMD - 0,630     

VLM    0,151  

Obs. Foram excluídos valores = 0,0000 para melhor visualização. 

Fonte: o autor. 

                                              
14 Tradução livre do autor para a expressão do inglês: “Outer Loadings” 
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Ainda para verificar a validade dos resultados, foi utilizada a técnica de 

Bootstrapping também no SmartPLS®, na qual são apresentados nos modelos os valores 

da estatística-t para significância de cada variável. O algoritmo foi utilizado os valores 

apregoados por Hair Jr., Ringle e Mena (2011), que indicam 5000 para “samples” e o 

número de observações válidas para “cases” (48 para este estudo). 

 

         Figura 18 - Valores t pela técnica de Bootstrapping no SmartPLS 

 
        Fonte: o autor. 

Usando um teste-T de duas caudas com um nível de significância de 5%, o 

coeficiente de caminho será significante se os valores forem maiores do que 1,96. 

(ANDERSON, SWEENEY e WILLIAMS, 2007; HAIR, BABIN, et al., 2005; 

COOPER e SCHINDLER, 2011) Assim, foi possível verificar que todos os valores são 

significantes, à exceção, novamente do Valor da Marca - VLM que apresentou o valor 

de 0,405, ou seja, não é significante no nível de 5%. 
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       Tabela 3 - Resumo dos Resultados do Modelo 

Variável 

Latente 
Indicadores Cargas 

Indicador de Confiança 

(Cargas2) 

Confiabilidade 

Composta 
AVE 

DECUL IDC 
Constructo de 

item único 

Constructo de item 

único 

Constructo de 

item único 

Constructo de 

item único 

DECO 
IDHD 0,638 0,407 

0,605 0,536 
TMD -  0,630 0,397 

DPER 
SOM 0,992 0,984 

0,568 0,503 
VLM 0,151 0,023 

       Fonte: o autor. 

Os valores dos Indicadores de Confiança devem ser preferencialmente 

maiores do que 0,7, mas são aceitáveis a 0,4. (KWONG e WONG, 2013). Neste caso, 

além do Valor da Marca - VLM, o indicador Tamanho do Mercado Destino – TMD e a 

Diferença de IDH – IDHD, também apresentaram valores abaixo do mínimo aceitável. 

Assim, por apresentar carga, confiabilidade e significâncias baixas, optou-se 

por excluir o indicador Valor da Marca – VLM do modelo. Essa decisão está em 

consonância como o asseverado por Hair Jr., Ringle e Mena (2011) e ainda Cooper e 

Schindler (2011) ao indicar que em modelos que estão em desenvolvimento, é natural a 

eliminação de variáveis para melhorar o ajuste do modelo. 

Ainda acerca dessas informações e a partir dos resultados descritos para o 

indicador Valor da Marca, é possível rejeitar a Hipótese 4: “O valor monetário de uma 

marca associa-se negativamente ao grau de adaptação necessária à oferta para o 

mercado alvo.” 

 

V.2 Apresentação dos resultados obtidos no Modelo Ajustado 

Uma vez eliminada a variável VLM do modelo, novamente foi aplicado o 

algoritmo baseado no “Esquema de Ponderação de Caminhos”, com pesos inicias iguais 

a 1 e número máximo de iterações de 300 (não alcançado). 

No novo modelo a explicação da variância do Grau de Adaptação caiu para 

71%, mas permanecendo substancialmente alta. (WETZELS, ODEKERKEN-

SCHRÖDER e VAN OPPEN, 2009) 
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 Figura 19 - Resultados do Modelo Ajustado - PLS-SEM 

 
  Fonte: o autor. 

Os efeitos das três variáveis latentes para o Grau de adaptação são 

considerados significantes pois todos são maiores (em valores absolutos) do que 0,1 

(KWONG e WONG, 2013; HAIR, RINGLE e MENA, 2011). Da mesma forma os 

valores-T das variáveis componentes dos constructos para os indicadores utilizados são 

maiores do que 1,96, o que indica significância no nível de 5%. (ANDERSON, 

SWEENEY e WILLIAMS, 2007; HAIR, BABIN, et al., 2005; COOPER e 

SCHINDLER, 2011) 

A confiabilidade do modelo é dada pela análise da Validade Convergente 

(BAGOZZI e YI, 1988) e da Validade Discriminante (FORNELL e LARCKER, 1981) 

 

Tabela 4 - Variância Média Extraída (AVE) 

Variável Latente AVE 

DECUL Constructo de item único 

DECO 0,536 

DPER Constructo de item único 

Fonte: o autor. 
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Verifica-se que o único valor de Variância Média Extraída 15(AVE) é maior 

do que o limite aceitável de 0,5, de modo que a validade convergente é confirmada. 

(BAGOZZI e YI, 1988) 

Fornell e Larcker (1981) sugerem que a raiz quadrada da AVE em cada 

variável latente pode ser usada para determinar a validade discriminante, se este valor 

for maior do que outros valores de correlação entre as variáveis latentes. Para fazer isso, 

foi criada uma tabela em que a raiz quadrada de AVE foi calculada manualmente e 

escrita em negrito na diagonal da tabela. As correlações entre as variáveis latentes foram 

copiadas da seção "correlação variável latente" do relatório padrão e foram colocadas 

no triângulo inferior esquerdo da tabela 

Tabela 5 - Critério de Análise Fornell-Larcker para verificação de Validade Discriminante 

 DECO DCUL DPER GAPD 

DECO  0,732    

DECUL -0,260 Constructo de item único   

DPER -0,136 -0,001 Constructo de item único  

GAPD -0,761  0,445 0,369 Constructo de item único 

Fonte: o autor. 

Verifica-se na tabela 5 que a raiz quadrada dada AVE é maior que os valores 

de correlação entre as variáveis latentes, portanto a Validade Discriminante é 

confirmada para o modelo. (FORNELL e LARCKER, 1981) 

Wetzels, Odekerken-Schröder e Van Oppen (2009) asseveram que os Índices 

de Adequação do Modelo 16(GoF) variam entre “baixas” ( ≥ 0,1), “médias” ( ≥ 0,25) e 

“grandes” ( ≥ 0,36) e são dados pela equação: 

Equação 5 - Adequação do Modelo (Goodness of Fit - GoF) 

 

 

Fonte: Wetzels, Odekerken-Schröder e Van Oppen (2009 

                                              
15 Tradução livre do autor para a expressão do inglês: “Average Variance Extracted” 
16 Tradução livre do autor para a expressão do inglês: “Goodness of Fit” 

𝐺𝑜𝐹 =  √𝐴𝑉𝐸  ×  𝑅
22
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Para o modelo em estudo o GoF = 0,792 indica alta adequação, entretanto 

esse valor pode ser influenciado pelo pequeno número de observações na amostra para 

modelos formativos, como indica Tenenhaus (2008). O autor sugere que para esses 

casos deva-se realizar um teste de colinearidade nos indicadores. 

                             Tabela 6 - Valores de Adequação de Modelo (Goodness of Fit - GoF) 

 AVE R Square 

DECO 0,536 - 

DECUL 1,000 - 

DPER 1,000 - 

GAD 1,000 0,710 

Média 0,884 0,710 

GoF 0,792 

         Fonte: o autor. 

Tenenhaus (2008) aponta que um método eficiente para o teste de 

colinearidade nos indicadores pode ser realizado por meio dos valores de “tolerância” e 

“Fator de Inflação de Variância17 - VIF”. Uma vez que o software SmartPLS® não 

oferece esse teste, o autor sugere a utilização do método de Regressão no software IBM 

SPSS Statistics®. 

Hair Jr et al. (2011) asseveram que para poder rejeitar a hipótese de que há 

colinearidade nos indicadores, os valores de  VIF apresentados para todos os indicadores 

devem ser inferiores a 5 e os valores de tolerância superiores a 0,2. O modelo em estudo 

não apresenta colinearidade e portanto os valores de GoF, ainda que baixos podem ser 

resultado do tamanho da amostra e assim, não invalidam o modelo em análise. 

                                                  Tabela 7 -  Valores de Tolerância e VIF na "saída" do SPSS 

Modelo 
Estatísticas de Colinearidade 

Tolerância VIF 

IDHD ,886 1,129 

IDC ,909 1,100 

TMD ,792 1,263 

SOM ,952 1,051 

                                                   Fonte: o autor. 

 

                                              
17 Tradução livre do autor para a expressão do inglês: “Variance Inflation Factor” 
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V.3 Análise das Hipóteses à luz do Modelo Ajustado 

 

Durante a proposição do modelo hipotético original desenvolvido a partir do 

arcabouço teórico deste estudo, em particular a tese defendida pela linha 

Contingencialista, de que a adaptação é uma questão de grau e não de estado (JAIN, 

1989; CAVUSGIL, ZOU e NAIDU, 1993), foram apresentadas as seguintes hipóteses: 

 H1: O Índice de Distância Cultural - IDC associa-se positivamente ao grau 

de adaptação necessária à oferta para o mercado alvo. 

 H2: A diferença em módulo entre os valores do Índice de Desenvolvimento 

Humano - IDH global do país destino e do país de origem, associa-se 

positivamente ao grau de adaptação necessária à oferta para o mercado 

alvo. 

 H3: A diferença em valores absolutos entre os tamanhos dos mercados do 

país destino e do país de origem, associa-se negativamente ao grau de 

adaptação necessária à oferta para o mercado alvo. 

 H4: O valor monetário de uma marca associa-se negativamente ao grau de 

adaptação necessária à oferta para o mercado alvo. 

 H5: A participação de mercado global de uma marca associa-se 

negativamente ao grau de adaptação necessária à oferta para o mercado 

alvo. 

 

A partir dos resultados obtidos pelo modelo ajustado (figura 19), é possível 

afirmar que há evidências estatísticas que confirmam a associação positiva entre a 

diferença cultural (entre o país de origem e o país de destino) da oferta internacional e 

o grau de adaptação necessária a essa oferta para o mercado alvo. Contudo, essa 

associação é considerada moderada (0,276), em especial para estudos de ciências sociais 

aplicadas. (COHEN, 1988; KWONG e WONG, 2013; HAIR, SARSTEDT, et al., 2012) 

Dessa forma, confirma-se a H1. 

O constructo “Diferenças Econômicas” associa-se forte e positivamente ao 

Grau de Adaptação necessária a oferta para o mercado alvo (0,633), confirmando o 

asseverado por  Jain (1989) e Sousa e Bradley (2008). Uma vez que o constructo se 

reflete de maneira oposta em cada um dos indicadores, mas com cargas absolutas muito 

semelhantes, é possível afirmar que há evidências estatísticas de que a diferença em 
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valores absolutos entre o IDH do país destino e do país de origem se associa 

positivamente ao grau de adaptação necessária à oferta para o mercado alvo, ao passo 

que por sua vez, a diferença em valores absolutos entre os tamanhos do país destino e 

do país de origem associa-se negativamente ao grau de adaptação necessária à oferta 

para o mercado alvo. Sendo assim, se pode confirmar as hipóteses H2 e H3, 

respectivamente. 

Uma vez que a hipótese H4 foi rejeitada durante as análises estatísticas e o 

indicador “Valor da Marca” retirado do modelo, o constructo “Diferenças de Percepção” 

foi reduzido à “Participação da Marca no Mercado Mundial”. Esse constructo, e 

portanto, seu único indicador, se relacionam moderada e positivamente ao grau de 

adaptação necessária à oferta para o mercado alvo, confirmando a hipótese H5, nos 

moldes do asseverado por Jain (1989), Levitt (1983), Roth (1995 e 1995 b), Smith e 

Park, 1992 e Szymansk, Bharadwaj e Varadarajan (1993). 

 

 

  



65 

 

VI CONCLUSÃO 

O objetivo geral do presente estudo era de oferecer um modelo preditivo do 

grau de adaptação necessária para a entrada de um determinado produto em um 

determinado mercado-alvo.  

Para tanto, foi realizada uma revisão de conceitos já consagrados em diversas 

áreas do estudo da administração, sempre à luz da necessidade um modelo empírico de 

decisão acerca da opção estratégica de internacionalização (THEODOSIOU e 

LEONIDOU, 2003).  

Essa revisão abordou desde as discussões acerca da opção estratégica de 

internacionalização (BUZZELL, 1968; LEVITT, 1983; DOUGLAS e WIND, 1987; 

CAVUSGIL, ZOU e NAIDU, 1993; SZYMANSK, BHARADWAJ e 

VARADARAJAN, 1993), aos estudos das diferenças culturais entre países e seus 

diferentes aspectos e implicações (HALL, 1976; JOHANSON e VAHLNE, 1977; 

HOFSTEDE, 1980; KOGUT e SINGH, 1988; CHILD, NG e WONG, 2002; SOUSA e 

BRADLEY, 2008), até os modelos gravitacionais do varejo que propõem a influência 

de uma região sobre a outra no processo de compra e venda de produtos (REILLY, 1931) 

(CONVERSE, 1949) (HUFF, 1964) (O’FARRELL, WOOD e ZHENG, 1997; 

BREWER, 2001; ROBERTSON e WOOD, 2001; ANDERSON, VOLKER e 

PHILLIPS, 2010; AGGARWAL, KEARNEY e LUCEY, 2012). 

A despeito da aparente distância teórica entre os diferentes constructos 

abordados na revisão teórica, desenvolveu-se um modelo conceitual hipotético no qual 

todos esses constructos formassem uma estrutura de relações que pudessem a partir de 

dados secundários prever o grau de adaptação necessária a oferta para o mercado 

internacional alvo. 

O modelo, então, foi posto a teste, com valores obtidos de fontes de dados 

secundários de acesso público mediante a valores obtidos de pesquisa de campo 

desolvolvida sob o método Delphi, com juízes experts no assunto, por meio de equações 

estruturais. 
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Os resultados apontaram para um alto grau de predição do modelo (71%) 

para a amostra testada (n=48), apesar de apresentar um índice de adequação (GoF) 

moderado a baixo, o que, por sua vez, também pode estar sofrendo a influência do 

tamanho da amostra. (TENENHAUS, 2008) 

 

VI.1 Contribuições Acadêmicas 

O presente trabalho avança no estudo da internacionalização, sob a ótica da 

decisão de opções estratégicas de adaptação/padronização de ofertas internacionais, 

oferecendo dois aspectos de possíveis contribuições acadêmicas. 

O primeiro aspecto de contribuição possível trata da necessidade acadêmica 

de um modelo empírico de decisão acerca da opção estratégica de internacionalização 

apontada  por Theodosiou e Leonidou (2003), que  critícam a frequente contextualização 

de análises em trabalhos acadêmicos por meio da aplicação de análises de casos, que 

reduzem, segundo os autores, a aplicabilidade genérica das descobertas. Essa 

necessidade pode, ao menos do ponto de vista do grau de adaptação de ofertas 

internacionais, a partir do modelo ora proposto, começar a ser atendida. 

O modelo teórico resultante da revisão bibliográfica (figura 20) apontava um 

total de 5 indicadores, refletindo 3 diferentes constructos, conforme asseverado por Jain 

(1989).  

O presente estudo, contudo, verificou que apesar dos 3 constructos 

permanecerem no modelo, a adequação desse é melhor e estatísticamente mais confiável 

e significante com a exclusão do Valor da Marca do modelo teórico. Assim, diferente 

do proposto por Cobb-Walgren, Ruble e Donthu (1995) e Keller e Lehmann (2003) o 

valor monetário da marca não apresentou significante relação, para a mostra utilizada, 

com o grau de adaptação de ofertas internacionais (figura 21). 
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Figura 20 - Modelo teórico resultante da Revisão Teórica 

 

Fonte: o autor. 

Um segundo aspecto de contribuição acadêmica possível, aborda a relevância 

do valor monetário da marca para a determinação da opção estratégica de 

internacionalização de ofertas. Ainda que Cobb-Walgreen, Ruble e Donthu (1995) 

apontem nominalmente o valor monetário da marca como um fator que afeta 

positivamente o comportamento de compra dos consumidores, inclusive sua disposição 

de compra, o que implicaria em variação da necessidade de adaptação maior ou menor 

de ofertas na medida em que o valor da marca também variasse. 

Os resultados demonstraram que o Valor da Marca, não poderia ser incluído 

no modelo, dada a baixa aderência, comprovada pelos baixos valores de confiabilidade 

e significância apresentados pelo indicador, na amostra utilizada e que outros fatores 

como a participação de mercado internacional de uma marca, a diferença cultural e 

fatores econômicos podem influenciar mais esses mesmos consumidores. Nesse sentido 

a visão contingencialista (DOUGLAS e WIND, 1987), que contempla outros fatores é 

mais adequada. 
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Figura 21 - Modelo final verificado na pesquisa 

 

Fonte: o autor. 

 

VI.2 Contribuições Gerenciais 

Em seu trabalho de revisão da literatura sobre padronização e adaptação em 

mercados internacionais e em sintonia com a crítica de Theodosiou e Leonidou (2003), 

Birnik e Bowman (2007), apontam que os trabalhos por eles analisados eram 

principalmente descritivos e focados prioritariamente em descrições de casos, não 

cobrindo variáveis importantes, segundo os autores, para a decisão gerencial, e portanto, 

não conduzindo a recomendações teoricamente embasadas aos gerentes de empresas. 

O modelo apresentado, ainda que com todas as limitações que serão tratadas 

adiante, apresenta uma forma teoricamente embasada de auxílio na tomada de decisões, 

baseada em dados secundários de acesso público, que os gerentes podem utilizar de seus 

escritórios em suas matrizes, e que oferece um grau considerável de predição da 

necessidade de adaptação da oferta para um determinado mercado, podento então optar 
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por mercados-alvo em uma sequência que proporcione o menor grau de adaptação de 

oferta possível, aumentando a sua economia de escala na forma proposta por Szymansk, 

Bharadwaj e Varadarajan (1993). 

VI.3 Limitações e recomendações de estudos futuros 

A principal limitação do estudo é a falta de representatividade da amostra 

para que as conclusões sejam generalizadas para uma população (HAIR, SARSTEDT, 

et al., 2012).  Além disso, a questão da Consistência em geral (MCDONALD, 1996) 

que assevera que são finitos, tanto o número de casos na amostra, quanto o número de 

indicadores por variável latente, o método PLS tende tanto a subestimar as correlações 

entre as variáveis latentes, quanto superestimar as cargas. (DIJKSTRA, 1983). No 

estudo ora apresentado, isso implicaria em relativizar o valor de predição do modelo, de 

71%, ao aplicá-lo em diferentes situações. 

Ainda em relação ao modelo testado, em particular aos produtos e países 

utilizados na amostra, ainda que se tenha procurado utilizar aqueles dentre os quais 

apresentassem maiores valores pelo Critério de Variação Máxima, (PATTON, 1990) o 

modelo ficou limitado ao estudo de 7 produtos, de 4 diferentes categorias, em 7 

diferentes países, de 4 dos 5 continentes. Essa amostra poderia, por sí só, representar um 

fator limitante para extrapolação dos resultados obtidos ao universo de todos os 

produtos, para todos os países. (HAIR, BABIN, et al., 2005) 

As fontes de dados secundários utilizadas também representam uma 

limitação a utilização em larga escala do modelo proposto, na medida que limitam a 

predição do modelo somente a produtos cujas marcas não são auditadas nos relatórios 

de Participação de Mercado Mundial da base de dados GMD – Euromonitor. 

(EUROMONITOR INTERNATIONAL, 2013) ou a países que apresentem todos os 

valores das dimensões na Matriz de Dimensões Culturais de Hofstede (2010), ou ainda, 

a países que apresentem valores para o Índice de Desenvolvimento Humano Global 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012). A ausência de um ou mais desses 

valores inviabiliza a aplicação do modelo em sua forma original. 
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Em face do exposto, como forma de ampliar a significância do modelo e sua 

capacidade preditiva para diferentes produtos em diferentes mercados, com maior 

significância estatística, sugere-se a ampliação do escopo da pesquisa para outros países 

e outras ofertas globais, contornando a questão da Consistência em geral 

(MCDONALD, 1996; DIJKSTRA, 1983), e suas consequências na interpretação dos 

resultados apresentados. 

Uma vez que os valores dos indicadores Índice de Desenvolvimento Humano 

Global, Índice de Distância Cultural eram sempre os mesmos para cada país estudado, 

assim como a Participação de Mercado era sempre a mesma para cada produto estudado, 

um estudo de Regressão Multinível (país x produto) poderia ser indicado dada a 

característica multi-estágios da amostra. (MAAS e HOX, 2004) 
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