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RESUMO 
 

Em um mundo cada vez mais globalizado, a internacionalização de empresas tem se 
tornando cada vez mais uma importante estratégia para ser competitivo no mercado. 
Entretanto, as empresas se deparam com períodos de turbulência, como as crises 
econômicas. Os efeitos de recessões são bastante estudados na área econômica e 
provam que estes períodos são inevitáveis. Porém, nota-se uma escassez de estudos 
na área de administração, que considerem o efeito da crise econômica e, mais ainda, 
no que tange ao desempenho de subsidiárias estrangeiras de empresas 
multinacionais durante este período recessivo. Este estudo tem o intuito de analisar e 
compreender quais os aspectos relevantes para que estas subsidiárias obtenham um 
bom desempenho e assim se mantenham competitivas durante as crises econômicas 
no mercado em que atuam. Para investigar este efeito, foi analisado o comportamento 
das subsidiárias estrangeiras de empresas japonesas localizadas no continente 
europeu nos períodos pré- e pós-crise econômica, que se iniciou nos Estados Unidos 
em 2008 e se estendeu para todo o mundo. Utilizou-se de dados longitudinais 
englobando o período de 2006 a 2013. Foi empregada a regressão múltipla com dados 
em painel com efeitos fixos para a geração dos modelos utilizados para análise. Os 
resultados mostram que aspectos internos relacionados ao acúmulo da experiência 
local, modo de entrada utilizando parceiros da mesma nacionalidade e a quantidade 
de expatriados, como também aspectos externos macroeconômicos como menor taxa 
de inflação e indicadores de renda da população, impactam positivamente no 
desempenho da subsidiária estrangeira durante o período da crise. Esta performance 
também se mostra superior nos anos que antecedem a crise econômica. 
 
Palavras-chave: Subsidiária; Crise econômica; Internacionalização, Performance de 
subsidiárias. 
  



ABSTRACT 
 

In an increasingly globalized world, firm internationalization has become a major 
strategy for companies to be competitive in the market. However, firms are facing 
turbulent times such as economic crisis. The recession effects are extensively studied 
in the economic field and it proves that these periods are inevitable. Nonetheless, there 
is a lack of studies in the management field, considering the economic crisis effects, 
and even more particularly, focusing on the multinational enterprises’ subsidiaries 
performance during recession times. This study intends to analyze and comprehend 
which are the relevant aspects for these subsidiaries to achieve a good performance 
and, therefore, they remain competitive during economic crisis in the market they 
operate. To investigate the effect, we analyze the case of Japanese subsidiaries 
located in the European market during pre-crisis and post-crisis, that started in the US 
and spread all over the world. It was used longitudinal data including the years between 
2006 and 2013. A linear regression with panel data and fixed effects had been applied 
to generate the models used for the analysis. The results show how internal aspects 
related to accumulated experience, entry mode considering the same nationality of 
partners and the amount of expatriated staffs, as well as macroeconomic external 
aspects involving low inflation rate and population income indicators, impacted 
positively in the Japanese subsidiary performance during crisis periods. The 
performance is also higher when considering pre-crisis period. 

 
Keywords: Subsidiary; Economic Crisis; Firm Internationalization; Subsidiary 
Performance.  
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1. INTRODUÇÃO 
Crises econômicas já foram estudadas através de diferentes óticas. Há mais 

de um século, tais estudos vêm sendo conduzidos por diversos acadêmicos, 
particularmente na área econômica. No começo do século XX, England (1913), 
abordou o comportamento sob diversos fatores, como lucro das empresas e aumento 
de preços, antes de crises financeiras, enquanto Kondratieff e Stolper (1935) e Mitchell 
(1913) escreveram sobre ciclos econômicos – long waves – e seus efeitos sobre as 
dinâmicas econômicas, influenciando na geração ou recuperação de períodos de 
recessão. 

Mesmo com a crise de 1929, considerada uma das piores do último século 
(Kindleberger; Aliber, 2005; Rolo, 2009; Williams, 1963) e até mesmo um marco no 
capitalismo contemporâneo (CARLO, 1980), os trabalhos de England, Kondratieff e 
Stolper e, principalmente, Mitchell foram de grande importância para o entendimento 
do funcionamento deste fenômeno e serviram de base para muitas pesquisas futuras. 

Atualmente, após alguns períodos de recessão econômica no cenário mundial, 
outros autores da linha econômica buscaram definir e explicar tais períodos. As 
pesquisas são voltadas para: (i) a definição de economia e recessões em um âmbito 
mais macro (FIEDOR, 2013; KINDLEBERGER; ALIBER, 2005; CLAESSENS; KOSE, 
2009); (ii) as relações entre crises e outros fatores (MA; YIU; ZHOU, 2014; 
KOELLINGER; THURIK, 2012; JUNG; CHEON, 2006); (iii) a explicação mais 
aprofundada de um período (ROLO, 2009; MIAN; SUFI, 2010; GLASSMAN, 2009). 

Um dos principais autores sobre o tema de crise econômica é o economista 
Paul Krugman, que escreveu diversos livros sobre o assunto além de pesquisas 
acadêmicas. Suas obras são referências importantes para o tema. No livro “A Crise 
de 2008 e a Economia da Depressão”, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 
2008, Krugman explica, por diversas perspectivas, como a recessão econômica deste 
mesmo ano se iniciou. 

Um dos tópicos levantados por Krugman (2008), assim como pelos autores 
supracitados, é de que existem ciclos econômicos, chamados originalmente de 
business cycles, que influenciam para que aconteça um período de recessão 
financeira. Outros autores também exploraram o tema como: Zarnowitz (1985) que 
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identificou, em um estudo longitudinal, que entre 1854 e 1982 houve pelo menos 25 
business cycles. Koellinger; Thurik (2012) e Rampini (2004) mostram que a dinâmica 
destes períodos está relacionada com o empreendedorismo, mostrando que, nestas 
épocas, o crescimento de novos negócios acompanha momentos de menor risco. 

Como forma de se resguardar e evitar grandes perdas nestes períodos, as 
empresas multinacionais podem optar por retirar suas unidades dos países que 
passam por período de crise. Chung, Lee e Lee (2013) abordam o tema com um 
estudo sobre subsidiárias dual option de empresas multinacionais, mostrando que em 
tempos de crise, estas têm menor chance de saída do país hospedeiro. Em outro 
estudo, Chung, Lee, Beamish, Isobe (2010) mostram que, além da estratégia de 
contração da subsidiária, há situações em que sua expansão pode fornecer um 
retorno melhor. 

É possível observar que este é um campo amplo e que diversas pesquisas com 
recortes específicos podem ser desenvolvidas. Há muitos estudos que abordam as 
crises ou recessões econômicas e dentre eles é possível citar Chung (2008, 2010 e 
2013), Beamish (2008 e 2013), Krugman (2008) e Pomfret (2014). Dentre os trabalhos 
desenvolvidos por acadêmicos nacionais destacam-se as pesquisas de Flores (2012) 
e Conti (2014). Entretanto, poucos estudos são voltados para a área de administração 
e, aqueles que são, têm no enfoque da pesquisa dados em nível de firma (matriz) e 
um número reduzido de pesquisas é desenvolvido sobre subsidiárias de empresas 
multinacionais. Outro ponto importante é que há poucos estudos (CHUNG; BEAMISH, 
2005; CHUNG; ET AL. 2010; LEE; MAKHIJA, 2009; GODART; GÖRG; HANLEY, 
2011) sobre crises em termos de internacionalização de empresas em qualquer nível, 
seja de matrizes como também de subsidiárias ou filiais.  Dos estudos que analisam 
a internacionalização, boa parte utiliza a questão do desinvestimento (retirada) do país 
para definir a variável performance. 

Assim, esta dissertação tem o intuito de realizar uma pesquisa em nível de 
subsidiária estrangeira com relação aos fatores que podem impactar o seu 
desempenho durante o período da crise econômica, tema ainda pouco explorado na 
literatura. Com isso, a intenção é buscar compreender este tema, no campo da 
internacionalização, utilizando como base de estudo as subsidiárias de empresas 
japonesas com operação na Europa. Assim será possível analisar como as 
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subsidiárias estrangeiras de empresas multinacionais se comportam durante a crise 
econômica que se iniciou em 2008. Para isto, pretende-se analisar quais foram os 
fatores internos e externos que influenciaram em sua performance, considerando: (i) 
fatores internos como o modo de entrada, gestão da subsidiária e experiência da 
subsidiária no mercado local; (ii) fatores externos relacionados aos aspectos 
macroeconômicos. 

A partir do exposto chega-se à seguinte pergunta de pesquisa: Quais os 
aspectos internos e externos que mais influenciam no desempenho de 
subsidiárias estrangeiras de empresas multinacionais durante a crise 
econômica de 2008 na Europa? 

Com isso, o objetivo geral desta pesquisa é compreender melhor como os 
fatores internos e externos impactaram no desempenho das subsidiárias estrangeiras 
de empresas multinacionais durante a crise econômica de 2008 na Europa. 

Visando auxiliar na resposta para a pergunta da pesquisa e no alcance do 
objetivo geral, esta dissertação tem os seguintes objetivos específicos: 

1. Avaliar se os modos de entrada utilizados influenciam no sucesso das 
operações das subsidiárias estrangeiras em períodos de crise. 

2. Avaliar como a gestão das subsidiárias estrangeiras impactou no 
desempenho das mesmas em períodos de crise; 

3. Analisar o nível de influência da experiência local da subsidiária 
estrangeira para operar no país em período de crise; 

4. Analisar como os aspectos macroeconômicos influenciam na 
performance da subsidiária estrangeira em período de crise econômica; 

5. Verificar se há uma diferença entre o desempenho da subsidiária 
estrangeira nos períodos pré- e pós-crise econômica.  

Conforme a história mostra, períodos de crises na economia são recorrentes e 
inevitáveis. As oscilações na economia são explicadas por Zarnowitz (1985) como um 
movimento em formato de onda, ou seja, mesmo que em alguns momentos o período 
de recessão possa parecer irreversível, a economia volta a crescer e estabilizar-se, 
até que novamente volta a cair e iniciam-se novamente tempos de “vacas magras”. 
Assim, este ciclo se repete de forma interminável. 
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Tendo em vista esta observação, é necessário que se procure entender melhor 
alguns efeitos da crise e assim desenvolver estratégias para combatê-los. 
Particularmente, analisando períodos de crise recentes, não é possível incluir em um 
único trabalho todos os aspectos relevantes para que se tenha uma receita de como 
eliminar os perigos e superar rapidamente momentos em que a economia está em 
recessão. 

A contribuição deste trabalho se dá por focar uma área pouco explorada na 
área de negócios internacionais e, consequentemente, com pouca referência para que 
se enfrentem estes períodos de recessão de forma menos trágica possível. Mesmo o 
recorte sendo bastante específico, isto implica em uma pesquisa mais focada nas 
estratégias adotadas pelas subsidiárias de empresas multinacionais japonesas com 
operação na Europa. Procura-se, assim, explorar como aspectos externos e internos 
influenciam no desempenho destas unidades em período de crise econômica, 
considerando dados longitudinais. Adicionalmente, este estudo pretende utilizar 
outros indicadores de desempenho diferente de estudos anteriores, que deram 
enfoque maior à sobrevivência das unidades. No futuro, pesquisas com o mesmo 
cunho poderão ser refeitas explorando outras temáticas tanto de nacionalidade das 
subsidiárias quanto de regiões onde atuam.   

Esta dissertação está estruturada da seguinte forma. Após a introdução em que 
se discutiu a importância do tema, a pergunta de pesquisa e objetivos, a próxima 
seção abordará os aspectos da revisão de literatura. Foram explorados os temas de 
crises econômicas, estratégias de internacionalização e aspectos internos e externos 
que afetam a operação das subsidiárias estrangeiras. Em seguida, é detalhado o 
processo metodológico e a descrição da base de dados e das variáveis a serem 
utilizadas no estudo. Logo após, é realizada uma ampla análise empírica com as 
respectivas discussões sobre os resultados. Por fim, conclui-se a dissertação, 
abordando as contribuições, limitações e sugestões para futuras pesquisas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
Para que fosse possível realizar esta pesquisa, buscou-se a revisão de diversas 

referências para explicar os pontos principais que a envolvem. Estes são: uma breve 
explicação sobre crises econômicas e seus efeitos, como também as estratégias de 
internacionalização. Além disso, também os aspectos internos relacionados aos 
modos de entrada, gestão de subsidiárias, e experiência local adquirida, bem como 
os aspectos externos relacionados às questões macroeconômicas. 

 
2.1. CRISES ECONÔMICAS 

Após diversas crises pelas quais o mundo passou desde o começo do século 
passado, alegou-se que o problema de recessões econômicas estava resolvido e 
ninguém havia cogitado a possibilidade de acontecer novamente uma nova como a 
de 1929 ou a de 1997 (KRUGMAN, 2008). A crise nos países asiáticos, ocorrida em 
1997, pode ter sido o pontapé inicial para todo este momento econômico o qual o 
mundo vivenciou, e que pode vir a passar novamente (KRUGMAN, 2008). 

Segundo Ohanian (2010), a crise americana, ocorrida entre 2007 e 2009, se 
diferencia de outras crises pós-guerra nos Estados Unidos e em outros países, 
majoritariamente europeus. Na crise americana houve um declínio muito grande no 
que tange às horas trabalhadas. Geralmente o que ocorre é uma diminuição na 
produtividade e um declínio muito menor nessas horas. 

Não há uma definição consensual sobre o que são crises econômicas. Os 
autores Claessens e Kose (2009) e Conti (2014) se utilizam da definição proposta pelo 
Fundo Monetário Internacional (FMI) em que estes períodos de recessão são 
determinados quando há uma redução no Produto Interno Bruto (PIB). Porém, não é 
qualquer queda neste índice que indica um período de recessão econômica. Este 
retrocesso deve perdurar por pelo menos dois trimestres. 

O National Bureau of Economic Research (NBER) (2014) tem outra visão sobre 
estes períodos e não apresenta a mesma resolução. A questão de envolver dois 
trimestres consecutivos não é essencial nesta definição, mas sim o fato de haver uma 
queda muito acentuada nas atividades econômicas durante alguns meses, o que pode 
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ser medido através de vários indicadores. No trabalho de Conti (2014), apesar de ser 
utilizada a definição do FMI, o autor deixa claro que na recessão de 2008-2009 houve 
países onde os trimestres com queda no PIB não foram consecutivos e até mesmo 
houve períodos de expansão e contração em alguns casos. 

Segundo o NBER (2014), a definição de recessão econômica não se dá apenas 
pela queda do PIB durante dois ou mais trimestres consecutivos. Sua definição 
engloba vários outros setores da economia, durando mais do que alguns meses. 
Geralmente, ela impacta negativamente no “PIB real, rendimento real, nível de 
empregabilidade (ou desemprego), produção industrial e vendas no atacado e varejo” 
(NBER, 2014). 

Ainda para a NBER, é possível perceber, em uma das respostas, que a maioria 
das recessões registradas se enquadra no conceito de diminuição do PIB por dois 
trimestres ou mais. Porém, há um exemplo sobre a crise de 2008, assim como 
apontado por Conti (2014), onde o PIB recuou em três dos seis trimestres registrados, 
de forma alternada, enquanto a renda per capita diminuiu durante os seis trimestres. 
Estes dados mostram que não é apenas a diminuição do PIB que influencia na 
ocorrência de uma crise econômica (NBER, 2015). 

Há quatro motivos para que o NBER não utilize apenas o critério de retrocesso 
do PIB por dois ou mais trimestres consecutivos para definir crises econômicas: o 
primeiro é exatamente o fato de utilizar mais indicadores do que apenas o PIB; os 
segundo, as considerações são feitas com base em dados mensais e não trimestrais; 
o terceiro, o nível do recuo é levado em conta, ou seja, não é qualquer diminuição nos 
indicadores que constitui um período de crise; e, por fim, não são consideradas 
apenas as estimativas do PIB, mas também o equivalente conceitual sobre a renda 
per capita (NBER, 2015). Por estes motivos, este trabalho pautar-se-á na definição do 
NBER sobre recessão econômica. 

 As crises econômicas claramente afetam a todos, direta ou indiretamente 
(CLAESSENS; KOSE, 2013). Assim, empresas multinacionais são, inevitavelmente, 
atingidas pelos efeitos das recessões, que podem ser devastadores ou amenizados 
de acordo com as ações tomadas. A próxima seção desenvolverá os efeitos da crise 
em empresas multinacionais. 
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2.1.1 Efeitos da Crise Econômica em Empresas Multinacionais 
 Recessões afetam diversos setores dentro de uma economia: bancos, 
governos, indústrias, etc. Tratar-se-á aqui sobre os efeitos da crise econômica nas 
empresas multinacionais em diferentes contextos. 
 O estudo de Godart, Görg e Hanley (2011) é baseado no cenário irlandês. Este 
país possui grande parte das exportações geradas por empresas estrangeiras, ou 
seja, firmas multinacionais. Mais especificamente, o estudo fala sobre os impactos da 
crise financeira americana (2008-2009) no setor produtivo, diferenciando 
multinacionais estrangeiras de empresas nacionais, ou domestic firms, como os 
autores citam. O questionamento central abordado é se as multinacionais 
estrangeiras, em tempos de recessão, abandonam ou não o país hospedeiro e o 
deixam ainda mais instável, ou se elas continuam no país e funcionam como 
estabilizadoras nestes momentos de crise econômica. Como resultado, os autores 
verificam que empresas estrangeiras não são mais propensas a sair do país 
hospedeiro do que as empresas irlandesas. 
 Álvares e Görg (2007) tratam de assuntos semelhantes relacionados ao 
contraste do comportamento de firmas domésticas e empresas multinacionais 
estrangeiras. Em ambas as conclusões, Godart, Görg e Hanley (2011) e Álvares e 
Görg (2007), é possível enxergar resultados análogos. Nos dois estudos não se 
encontram evidências de que existem grandes diferenças em como estas categorias 
de empresas (doméstica ou estrangeira) são afetados pela crise. 
 Os estudos envolvendo crises econômicas e internacionalização de empresas 
mostram, majoritariamente, apenas a opção de desinvestimento do país. É possível 
ver que existe uma lacuna onde esta pesquisa pode ser empregada: saber como as 
subsidiárias estrangeiras de empresas multinacionais lidam em período de crise 
econômica, verificando o que afeta sua performance considerando outros indicadores 
de desempenho.  
 Para que a internacionalização ocorra, diversas teorias buscam explicar as 
formas com que uma empresa pode se expandir para fora de suas fronteiras. Estudos 
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com quase um século foram conduzidos com este propósito e algumas destas teorias 
serão apresentadas a seguir. 
 
2.2. ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO 
 A partir da metade do século XIX, as primeiras empresas multinacionais 
começaram a surgir em busca de novos mercados, aumentando muito nas décadas 
seguintes até diminuir, logo após a grande depressão de 29, e voltou a crescer após 
a 2ª Guerra Mundial (JONES, 2005). Desde então, estudos são desenvolvidos quanto 
a forma de condução deste tipo de expansão. Diferentes teorias foram desenvolvidas 
abordando diversos pontos nas estratégias de internacionalização. Abordagens 
econômicas como custos de transação (HENNART, 1982), investimento direto 
estrangeiro (HYMER, 1960), internalização (BUCKLEY & CASSON, 1976), assim 
como abordagens comportamentais (JOHANSON & VAHLNE, 1977), entre outros 
temas foram surgindo e evoluindo com o tempo. 
 John Dunning, Alan Rugman, David Teece e Stephen Hymer foram importantes 
estudiosos, contribuindo para que fosse concebida e desenvolvida a teoria do 
investimento direto estrangeiro (DUNNING; RUGMAN, 1985), Foreing Direct 
Investment (FDI) em inglês. Em 1976, Hymer publicou o artigo “The Internationals 
Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment”, que fora sua tese 
de doutorado, escrita em 1960, e até hoje é referência no assunto. Nesta publicação, 
Hymer mostra que o investimento de uma empresa, para se tornar multinacional, 
estava além da simples troca e exportação de ativos financeiros, mas também sobre 
o conhecimento e produção (DUNNING; RUGMAN, 1985). 
 Basicamente, o que conceitua a empresa multinacional, em seu país de origem, 
é ter controle, ou pelo menos influência, sobre uma filial, subsidiária, ou até mesmo 
outras empresas (HYMER, 1976; DUNNING; RUGMAN, 1985; GRUBAUGH, 1987). 
Quando uma empresa multinacional decide que entrará em um novo mercado através 
do FDI, seus processos, produtos e ativos em geral, quando muito superiores, podem 
“transbordar”. Isto atinge as empresas locais e aumenta a performance delas 
(FRANCO; GELÜBCKE, 2013). 
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Apesar desta imensa contribuição ao tema, Teece (2006) busca complementar 
a teoria expondo algumas falhas enxergadas quase meio século depois. Este é um 
exemplo de como há outras óticas nas quais outros autores puderam se apoiar para 
desenvolver estudos sobre as estratégias de internacionalização. 

Outro tema envolvendo a internacionalização de empresas, que foi bastante 
estudado, é a Teoria do Custo de Transação (TCT). Em 1937, Coase já dava os 
primeiros indícios sobre o tema, que ainda não era tratado desta forma, e levantava 
importantes questões sobre a expansão das firmas que serviram de inspiração e base 
para o trabalho de diversos autores vindos depois dele (WILLIAMSON, 2005).  

Coase (1937) define que a existência de uma firma se dá por um simples 
relacionamento entre empregador e empregado. Ele explica também porque as 
empresas são criadas, mostrando que mesmo havendo custos envolvidos, sejam eles 
de transação, ou troca, no desenvolvimento de produtos, maquinários etc., chega um 
ponto onde as empresas ficam muito grandes e o mercado onde estão não mais as 
comportam. Desta forma, estas empresas tendem a buscar e se expandir para outras 
regiões para atuar (COASE, 1937). 

Nesta busca por outros mercados, a expansão para outros países gera custos, 
que fazem parte da TCT. Estes variam de acordo com cada tipo de empresa e com a 
forma de entrada no país, podendo ser sobre informação, barganha, estabelecimento, 
entre outros (HENNART, 2010). Ainda segundo Hennart (2010; p. 259), “TCT também 
foi utilizada por Anderson e Gatignon (1986), Gatignon e Anderson (1988), Gomes-
Casseres (1989), Hennart (1982, 1988a, 1991a, 2009), Hennart e Park (1993) e 
muitos outros autores” para explicar a forma de entrada de uma empresa em um país 
que deseja expandir suas atividades.  

Mostrando que esta teoria é comum a qualquer setor, Arora e Fosfuri (2000) 
analisam as determinantes para a escolha entre ter uma subsidiária de propriedade 
total em outro país e licenciar uma tecnologia da indústria química. Estes autores 
mostraram que quanto mais tácitas e complexas as tecnologias forem, mais difícil será 
transferi-las, baseado nos custos de transação, que também serão maiores. Da 
mesma forma, Hennart (2010) se utiliza de um exemplo parecido, deixando claro que 
uma empresa possui uma linha de produtos, capacidade de produção, redes de venda 
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e distribuição em determinado país, mas procura uma nova tecnologia para completar 
sua linha de produtos e uma empresa estrangeira que já desenvolveu tal produto e 
deseja licenciá-lo no mercado da primeira. O autor mostra que tal cooperação é 
possível, mas incorrerá em diversos custos, sendo eles de transação, envolvidos na 
expansão de uma empresa para outros países. 

Vieira e Zilbovicius (2007) afirmam que o investimento direto estrangeiro 
“melhora a eficiência operacional e minimiza; custos, inclusive os custos de transação, 
a partir da internalização de atividades” (p. 3). 

Outra teoria desenvolvida foi a da internalização, amplamente estudada por 
Buckley e Casson (1976, 2009), entre outros trabalhos independentes dos dois 
autores (BUCKLEY, 2009; CASSON; DARK; GULAMHUSSEN, 2009). Esta teoria tem 
como base o trabalho de Coase (1937), onde é mostrado que atividades 
aparentemente não relacionadam podiam ser compreendidas no mesmo conceito de 
internalização de mercados imperfeitos (BUCKLEY; CASSON, 2009). Ela também foi 
citada por Dunning (2001) para a formulação do paradigma eclético (teoria de OLI). 

Em suma, Buckley e Casson (2009) citam que a teoria da internalização segue 
o TCT e mostram que quanto maiores os custos de transação das empresas, mais 
elas tendem a internalizar as atividades quando investem no exterior. Ferreira, Serra 
e Almeida (2012) afirmam que a teoria de internalização, assim como o paradigma 
eclético, está diretamente ligada a teoria dos custos de transação e que “todas as 
operações conduzidas no mercado [...] poderão ser internalizadas pela EMN, 
dependendo da análise dos custos e dos benefícios da internalização das transações” 
(p. 10). 

A teoria de OLI, também chamada de paradigma eclético, foi inicialmente 
desenvolvida por Dunning (2001) em sua tese de doutorado, publicada em 1958. Esta 
teoria levou em conta o que explicava o desempenho de empresas multinacionais 
americanas no mercado britânico. 

Segundo Dunning e Lundan (2008), OLI é uma sigla para as palavras 
ownership, location e internalisation. Ownership (O) é a quantidade de ativos que uma 
empresa tem em relação a outras. Estes ativos podem ser tangíveis ou intangíveis no 
que diz respeito a questão de governança da empresa. Location (L) relaciona-se com 
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as vantagens de se produzir em certo país, seja por matéria prima, ou mão-de-obra, 
entre outros, e levam ao investimento direto estrangeiro que dará a possibilidade desta 
vantagem. Internalisation (I) é o ato em que a empresa internaliza processos para que 
suas vantagens não sejam transferidas para concorrentes (PRATES; BALBINOT, 
2010). 

A teoria de Uppsala, desenvolvida na Universidade de Uppsala, utilizou dados 
de empresas suecas para sua formulação (SILVA; MORAES, 2012; JOHANSON; 
VAHLNE, 1977). Observou-se que as empresas buscam internacionalizar-se de forma 
gradual, sem investir largas escalas de dinheiro sem ter alguma segurança sobre o 
mercado em que está entrando. 

Segundo Prates e Balbinot (2010), o homem não possui todo o conhecimento 
necessário para tomar a melhor decisão pela racionalidade limitada, conceito 
concebido por Herbert Simon em 1945. O conceito de distância psíquica começou a 
tomar forma a partir deste argumento. 

De acordo com Johanson e Vahlne (1977), a distância psíquica é “definida pela 
soma de fatores que previnem o fluxo de informação de e para o mercado. Por 
exemplo, idioma, educação, práticas de negócios, cultura e desenvolvimento 
industrial” (p. 24) podem influenciar não apenas a escolha dos mercados, mas 
também o modo de entrada. Posteriormente, Johanson e Vahlne (2009) mostram a 
importância também da rede de relacionamentos para este processo de 
internacionalização.   

Outro fator da teoria de Uppsala está relacionado à disponibilidade de recursos 
e competências que a empresa possui, ou seja, para investir com segurança e sem 
muitos riscos, a empresa deve avaliar o quanto está disposta a envolver seus recursos 
no processo de internacionalização (PRATES; BALBINOT, 2010). 

Todas estas teorias têm características centradas nas empresas 
multinacionais, ou seja, tendo uma visão em nível de empresa (firm-level) quando se 
trata da internacionalização. Hennart (2009) questionou isso, e foi além, mostrando 
que o principal agente que influencia a expansão de empresas para outras nações é 
o mercado em que busca inserção. Hennart (2010) desenvolveu uma matriz 2x2, 
representando o modelo ideal de entrada em mercados internacionais (Figura 1), onde 
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a forma de entrada da multinacional depende da comparação entre os custos para 
conseguir as matérias primas, ou material necessário para aplicar seu conhecimento 
e os custos que envolvem os proprietários locais para aplicar tal conhecimento 
(PIMENTA, 2012). Conforme Hennart (2009), as colunas se referem aos custos 
envolvidos para a transferência de conhecimento entre multinacionais e firmas locais 
que, para facilitar seu entendimento, são definidas apenas como “alto” ou “baixo” 
custos de transação. As linhas são os ativos complementares, ou seja, fornecedores 
para a produção e distribuição dos produtos, terras e mão de obra. “Contrariando as 
suposições de OLI e de teorias de internalização, estes ativos complementares locais 
(ativos específicos do país ou vantagens de localização) não estão sempre livres e 
acessíveis para as multinacionais” (HENNART, 2009, p. 1438). 

As empresas podem se comportar, por exemplo, quando há uma empresa 
multinacional norte americana com intenção de entrar no mercado japonês. A primeira 
acontece quando a multinacional norte americana detém o conhecimento sobre um 
novo processo ou produto e irá contratar ou adquirir os serviços dos ativos 
complementares no Japão. Assim, estabelece-se no país como uma subsidiária, ou 
então, há também a possibilidade de adquirir a empresa japonesa e transferir estes 
conhecimentos internamente. Esta situação é demonstrada na célula 3 (Figura 1). A 
segunda maneira é demonstrada na célula 2, onde a empresa japonesa é detentora 
dos ativos complementares e pode ser capaz de adquirir os conhecimentos 
desenvolvidos através da compra de uma licença ou patente, da compra de um 
maquinário específico, contratando funcionários chaves para tal conhecimento, ou até 
mesmo comprando a multinacional norte americana. Por último, a empresa americana 
e a empresa japonesa podem juntar operações, a americana contribuindo com o 
processo e a japonesa com os ativos complementares. Assim, a empresa 
multinacional pode comprar parte das ações da empresa japonesa, ou então as duas 
podem estabelecer conjuntamente uma Joint Venture, ilustrado na célula 4 
(HENNART, 2009). 
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Figura 1 - Modelo Ideal de Entrada em Mercados Internacionais 

 Fonte: HENNART, 2009, p. 1436. Adaptado pelo autor. 

Segundo Pimenta (2012), os trabalhos sobre o tema de internacionalização de 
empresas são, em sua grande maioria, focados nas empresas multinacionais e seus 
estudos utilizam teorias sobre expansão e formas de entrada em um novo país. 

Cada vez mais empresas buscam se expandir para fora de suas fronteiras com 
a busca por novos mercados cada vez mais enraizada nos seus objetivos. Isso se 
aplica inclusive com as Born Globals, uma recente nomenclatura dada a empresas 
que começam rapidamente suas atividades em âmbito internacional desafiando as 
teorias tradicionais como a de Uppsala (SHARMA; BLOMSTERMO, 2003; MADSEN; 
SERVAIS, 1997). De acordo com Ferreira, Serra e Reis (2011; p. 32) as motivações 
para a internacionalização partem, basicamente, de duas decisões a serem tomadas 
“(a) o modo de entrada escolhido, (b) a seleção do país estrangeiro onde entrar, ou 
seja, a escolha da localização”. Os autores mencionam ainda que não 
necessariamente acontece com o FDI e que a localização é importante devido aos 
custos de transação que podem estar envolvidos. 

Como se pode perceber, as teorias de internacionalização já foram bem 
desenvolvidas na literatura. Agora fica a questão de como elas interagem com a 
operação das subsidiárias estrangeiras em períodos de crise econômica. Estas teorias 
também podem dar suporte para o entendimento das operações de 
internacionalização e mesmo o desempenho das subsidiárias? Estas são questões 
que serão analisadas no presente estudo.  

Baixo Custo de Transação 
(fácil transferência)

Alto Custo de Transação 
(difícil transferência)

Baixo Custo de Transação 
(fácil transferência) 1. Indeterminado

3. Inteiramente 
pertencente  à filial da 
multinacional

Alto Custo de Transação 
(difícil transferência)

2. Operações 
inteiramente 
pertencentes à empresa 
local

4. Joint Venture  entre 
multinacional e empresa 
local

Ativos complementares 
em posse de 
proprietários locais

Conhecimento que as multinacionais detém



23 
 

 
 

 
2.3. ASPECTOS INTERNOS DA SUBSIDIÁRIA  
 Nesta seção, serão mostrados os aspectos internos que podem influenciar no 
desempenho da subsidiária estrangeira em períodos de crise econômica. 
Posteriormente, são elaboradas hipóteses, baseando-se em cada um destes tópicos 
desenvolvidos. 
 Honório e Rodrigues (2006) desenvolveram uma pesquisa visando identificar 
fatores motivacionais e estratégicos que influenciam na tomada de decisões das 
empresas multinacionais. Os autores avaliam quatro fatores principais: (i) o modo de 
entrada em um novo mercado; (ii) tamanho das empresas; (iii) envolvimento das 
empresas; e (iv) a experiência acumulada. Quando se trata dos três primeiros fatores, 
o resultado mostra que há diferença significativa entre empresas com maiores ou 
menores índices para cada um destes itens. Entretanto, o mesmo não ocorre quanto 
à experiência acumulada, em que a diferença é pequena entre empresas que 
possuem mais em comparação àquelas com menos experiência. No entanto, a 
pesquisa de Honório (2006) não é aplicada a um período de recessão econômica. 
Assim, este estudo tem o intuito de avaliar a influência dos fatores: modo de entrada, 
experiência acumulada e a gestão das subsidiárias estrangeiras durante períodos de 
crise econômica, utilizando o tamanho da empresa como variável de controle para 
auxiliar na análise empírica. 
 
2.3.1. Modos de Entrada 

A internacionalização de empresas é um processo quase que inevitável no 
cenário competitivo atual cada vez mais globalizado. Os desafios para que este 
processo ocorra são complexos para todos, em especial para empresas de menor 
porte (BRUNEEL; YLI-RENKO; CLARYSSE, 2010; OGASAVARA, 2013, INKPEN; 
BEAMISH, 1997; YOUSSEF; HOSHINO, 2003). Há empresas que, em sua estratégia 
de expansão e para alcançar o sucesso, se inserem em um mercado externo levando 
sua cadeia de valores, como formato de venda ou o marketing (JONSSON; FOSS, 
2011).  
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Para Ogasavara (2013), há diversas pesquisas sobre o tema envolvendo 
tópicos como: “decisões de modo de entrada, desempenho em mercados externos, 
joint ventures internacionais, alianças estratégicas, relação matriz-subsidiária, gestão 
de expatriação, entre outros” (p. 4). Desenvolver-se-á, neste tópico, as principais 
formas de entrada em um país estrangeiro. 
 De acordo com Dias, Rocha e Silva (2014), há dois grupos distintos quando se 
trata de tipos de modo de entrada. Todas as estratégias dentro destes dois grandes 
grupos estão expostas na Figura 2, onde se observa que, para aqueles que pretendem 
ingressar em um mercado externo sem capital próprio, há a possibilidade de se 
estabelecer em um país através de: arranjos, licenciamentos, franquias, alianças 
estratégicas e contratos. Por outro lado, aqueles que possuem capital próprio 
embarcam no desafio de internacionalizar-se através de estratégias como: Joint 
Venture (JV) ou Greenfield, ambas podendo ser estruturadas através de uma 
aquisição ou sobre controle integral (Wholly Owned Subsidiaries - WOS) (DIAS; 
ROCHA; SILVA, 2014).  
 Conforme Ferreira, Serra e Reis (2011), há três principais abordagens aos 
modos de entrada. A primeira se sustenta na escola evolucionista; a segunda se 
sustenta na teoria dos mercados imperfeitos e influenciam diretamente na escolha de 
estratégias para internacionalização; e a terceira abordagem baseia-se nas redes de 
relacionamento. A escolha por cada uma das estratégias dependerá do objetivo da 
empresa multinacional e do país que escolherá para se expandir. 
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Figura 2 - Estratégias de modo de entrada no mercado estrangeiro 

 Fonte: DIAS; ROCHA; SILVA, 2014, p. 420. Adaptado pelo autor. 
Células sombreadas referem-se ao escopo deste trabalho. 

 Na Figura 2, destaca-se algumas células, pois serão as estratégias de modo 
de entrada tratadas nesta dissertação. No nível de propriedade são divididas entre 
subsidiárias de controle integral e joint ventures. A primeira se refere a uma situação 
em que empresa matriz decide entrar sozinha em um novo mercado. Enquanto a 
segunda forma é a “parceria” entre duas ou mais empresas visando adentrar as 
operações em um novo país, sem que nenhuma delas perca suas características ou 
corra o risco sozinha. A seguir serão tratadas cada um dos modos de entrada de forma 
mais detalhada. 
 
2.3.1.1 Joint Ventures 
 Fundamentalmente, para que o modo de entrada de uma empresa seja 
considerado uma Joint Venture (JV), é necessária que duas instituições, uma local e 
uma estrangeira, se unam para instaurar uma subsidiária, entretanto cada uma deve 
ter propriedade de pelo menos 5% do negócio final (CHUNG; BEAMISH, 2005; 
DAHAB; GUIMARÃES; DANTAS, 1994). Ogasavara e Hoshino (2007) afirmam que 
as JVs são definidas conforme a participação que a parceira estrangeira detém, ou 



26 
 

 
 

seja, o controle da JV pode ser dividido igualmente entre os parceiros, ou algum deles 
ter maior poder, isto define o grau de controle da matriz. Entretanto, Makino e Beamish 
(1998) destacam que há outros tipos de JVs, particularmente no caso das subsidiárias 
japonesas. Considerando as parceiras envolvidas, destacam-se três maneiras não 
convencionais de se organizar uma JV: (I) múltiplas (mais de duas parceiras); (II) sem 
envolver uma parceira local; (III) com parceiras afiliadas. Neste trabalho, assim como 
no de Ogasavara e Hoshino (2007), pode-se destacar a segunda maneira, pois é 
possível diferenciar as JVs entre empresas japonesas (Japanese-Japanese JV), dos 
outros tipos de JV internacional (IJV). Além destas duas formas de organização da 
JV, serão considerados também as WOS. 

Tang e Liu (2011) fazem uma analogia para explicar as joint ventures. Segundo 
os autores, a criação de uma JV pode ser comparada a um casamento, onde as 
características de cada uma são passadas para o filho. Esta forma de entrada envolve 
um investimento menor e consequentemente um risco menor. Entretanto, a diferença 
de cultura pode gerar problemas administrativos, principalmente em se tratando da 
junção de uma empresa subsidiária de um país X com a matriz, visando abrir uma 
subsidiária no país Y. Aventurar-se em uma JV geralmente é aconselhado para 
mercados com pouco potencial, ou investimentos a curto prazo, pois não haverá a 
flexibilidade, nem controle necessários para uma empreitada a longo prazo em um 
mercado onde há mais incentivos e consequentemente mais concorrentes (TANG; 
LIU, 2011). 

Youssef e Hoshino (2003) avaliaram a escolha entre os métodos de entrada 
Joint Venture e subsidiárias de controle integral de empresas japonesas na Europa. 
Estes autores chegaram à conclusão de que quanto maior o poder de investimento de 
uma empresa japonesa na Europa, mais provável que ela escolha entrar no mercado 
através de uma JV. O mesmo acontece de acordo com o tamanho da empresa, ou 
seja, quanto maior e mais internacionalizada for a empresa, mais propensa a instalar 
uma subsidiária em outro país através de uma JV. Porém, nota-se que não foi 
realizada uma análise com relação a esta forma de entrada em período de crise 
econômica. 

Entretanto, alguns estudos (MAKINO, BEAMISH, 1998, OGASAVARA, 
HOSHINO, 2008) mostram que existem outras formas de Joint Ventures as quais as 
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empresas multinacionais utilizam para acessar mercados estrangeiros. Assim, outra 
classificação de Joint Venture diz respeito a uma subsidiária que envolve duas 
empresas de um mesmo país (home-country). Neste caso, pode ser a parceria uma 
empresa matriz e sua filial para o desenvolvimento de uma nova unidade em outro 
país, ou duas ou mais empresas do mesmo país que são relacionadas pelo mesmo 
grupo corporativo (keiretsu) ou não (independentes, sem afiliação com o grupo).  

Ogasavara e Hoshino (2007), em um estudo envolvendo subsidiárias 
japonesas no Brasil, chegam a conclusão de que a forma de entrada JV envolvendo 
apenas empresas japonesas apresenta um desempenho superior a International Joint 
Venture (formada por um parceiro local e outro japonês), e, até mesmo, a WOS. Os 
autores afirmam ainda que o sucesso da JV com parceiros japoneses está ligado à 
experiência dos parceiros com o mercado local.  

Fica evidenciado, assim, que é necessário considerar o modo de entrada Joint 
Ventures de duas formas: a tradicional JV ou denominado International JV, que são 
investimentos da empresa multinacional em parceria com uma empresa local e; a que 
não envolve parceiros locais, mas sim empresas do mesmo país de origem da 
empresa multinacional. No caso de empresas japonesas são as chamadas Japanese-
Japanese JV (OGASAVARA; HOSHINO, 2007).   

O próximo item abordará os aspectos do modo de entrada de controle integral, 
ou denominado, wholly-owned subsidiaries. 
 
2.3.1.2 Controle Integral Greenfield  
 Da mesma forma que Tang e Liu (2011) se utilizaram de uma analogia para 
explicar as joint ventures, os mesmos autores fazem com as subsidiárias de controle 
integral greenfield, que também são conhecidas como “wholly-owned subsidiaries” 
(WOS). Desta vez, os autores comparam a subsidiária ae um clone da matriz, em que 
teoricamente todas as características são idênticas à empresa mãe. Ogasavara e 
Hoshino (2007) afirmam que as WOS são filiais localizadas em outro país, com 
controle total da matriz das operações gerenciais.  
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De acordo com Dias, Rocha e Silva (2012), a única diferença entre estas duas 
formas de entrada em um mercado externo está no fato de que a Greenfield ocorre 
através de um único agente que inicia um novo negócio, enquanto na JV deve haver 
a participação de pelo menos duas empresas. Estes autores sugerem que o modo de 
entrada não é o único fator para determinar o desempenho de uma subsidiária, mesmo 
que não tenha sido encontrada nenhuma evidência na literatura que relacione 
desempenho e modo de entrada de empresas multinacionais brasileiras. 

Chang, Chung e Moon (2013), após um estudo envolvendo subsidiárias 
chinesas, chegaram à conclusão de que as WOS apresentam um desempenho 
superior as JVs envolvendo parceiros locais. Álvares (2003), mesmo com um estudo 
realizado com as empresas de manufatura de Barcelona na Espanha, corrobora com 
este achado, afirmando que, em dois casos, as empresas multinacionais decidem 
entrar em um novo mercado através do controle integral: o primeiro acompanha a 
teoria de custos de transação de empresas multinacionais de Hennart (2010), em que 
é mais provável que o modo de entrada escolhido seja este quando houver ativos não 
tangíveis, como conhecimento, ou alta tecnologia; o segundo caso ocorre  envolvendo 
as grandes empresas, ainda novas e com pouca experiência internacional, mas com 
bastante conhecimento na região do mercado que deseja entrar. 

Na próxima seção será tratado outro aspecto interno o qual está relacionado à 
gestão da subsidiária em mercados internacionais. Segundo Andersson (2010, p. 83), 
“a escolha do modo de entrada pode não ser a decisão crucial na entrada em um 
mercado. Encontrar a pessoa certa tem mais importância do que o modo de entrada 
em si”. 
 
2.3.2 Gestão da Subsidiária 
 A gestão da subsidiária pode ser feita de duas maneiras (CALIGURI, 2000): um 
funcionário da matriz pode ser selecionado para sair do país de origem e comandar a 
subsidiária, neste caso o funcionário é chamado de expatriado; ou a matriz pode 
destacar algum funcionário local (que trabalha no país da subsidiária) para geri-la. Em 
ambas as formas de seleção do gestor, há vantagens e desvantagens. Os gestores 
locais têm a vantagem de estarem habituados com o idioma, cultura e mercado local, 
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entretanto, podem enfrentar dificuldades na comunicação com a matriz. Os 
expatriados possuem características exatamente contrária, pois eles podem não 
conhecer o idioma, cultura ou mercado local, porém, têm a vantagem de conseguir se 
comunicar melhor com a matriz (WELCH, 2008). 
 Uma subsidiária, independentemente se foi estabelecida através de uma joint 
venture ou controle integral, tem a função de repassar para a matriz as informações 
sobre o mercado em que está inserida. Isso possibilita que a matriz possa ter uma 
visão mais ampla do mercado global (TANG; LIU, 2011). 
 Vieira e Zilbovicius (2007) realizaram uma pesquisa sobre a gestão das 
subsidiárias de empresas multinacionais brasileiras e afirmam que “indiferentemente 
da cultura da matriz, as decisões de controle ficam nas mãos da matriz não importando 
o tipo de subsidiária, mesmo para as mais autônomas” (p. 8). Eles mostram ainda que 
empresas familiares tendem a ter matrizes mais controladoras. 
 A gestão da subsidiária pode ser analisada sob duas óticas: a primeira está 
relacionada ao diretor principal da subsidiária (CEO) que é o responsável em 
administrar a operação da unidade no exterior, o que pode envolver um diretor da 
nacionalidade da matriz ou não; a segunda está relacionada ao time de gestores da 
subsidiária (top management team). Estes também podem ser compostos de pessoas 
da nacionalidade da matriz (expatriados) e/ou de funcionários locais. Estes dois 
aspectos serão tratados a seguir. O primeiro, no que tange à gestão do diretor 
baseado no modelo japonês, de acordo com Malaguti (1996), deve ser analisado com 
profundidade, pois se contrapõe aos modelos americanos, preenchendo lacunas do 
taylorismo. O segundo aspecto é com relação à expatriação de forma geral, pois 
engloba justamente o time de funcionários da matriz que são encaminhados para 
auxiliar na gestão da subsidiária.    
   
2.3.2.1 Modelo de Gestão Japonês 

Em virtude de ter superado duas crises de petróleo nos anos 70, sem sofrer 
sérios danos, e por apresentar uma crescente e quase constante aplicação em 
empresas diversas, a forma de gestão japonesa é bastante apreciada até hoje em 
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todo mundo (SUGO, 1990; VIEIRA; NORO; ABBADE, 2008). Este bom desempenho 
em períodos de recessão pode ser explicado por alguns de seus modelos de gestão 
como: Kaizen (melhoria contínua), Zero Deffect (produção sem defeitos) e outros que 
buscam baixo custo nas operações, desperdício mínimo e produção enxuta 
(Watanabe, 1996). 

Fraga et al. (1999) conduziram um estudo sobre a diferença cultural e de gestão 
entre uma empresa francesa e uma japonesa. Os autores mostraram desde a relação 
entre diferentes unidades dentro de uma mesma fábrica até as diferenças entre 
programas de televisão assistidos e conhecimento de colegas de trabalho. O resultado 
mostrou que, no Japão, o comportamento dos operários e de gestores é mais 
homogêneo, ou seja, há mais proximidade entre as pessoas e seus comportamentos. 
Enquanto no país europeu, há mais níveis hierárquicos e grande distinção entre as 
pessoas. 

Na mesma linha, Melo (2013) afirma que o confucionismo está fortemente 
enraizado na cultura oriental, principalmente na China e no sudeste asiático. 
Entretanto, seu conceito é bastante difícil de ser definido, assim como a plena 
compreensão de seus valores. “Para o confucionismo, [...] a harmonia na família (jia) 
é um dos valores máximos a serem alcançados no curso da vida” (PINHEIRO-
MACHADO, 2007, p. 163). Esta dificuldade de entendimento pode estar relacionada 
ao fato de valores como este não estarem tão presentes na cultura ocidental. 

Características tão importantes para o mundo ocidental, como o paternalismo, 
a pessoalidade e a flexibilidade não possuem tanto valor para negócios orientais. “O 
legado confucionista valoriza a hierarquia, a conformação ao mundo tal qual ele é, a 
aceitação da ordem, a polidez e, principalmente, a importância dos laços familiares e 
da ancestralidade” (PINHEIROS-MACHADO, 2007, p. 162). Todas estas 
características reforçam a imagem de sucesso que o gestor japonês tem, 
principalmente, devido a falhas acontecerem raramente em ambiente internacional 
(KUBO; BRAGA, 2013). 

Isso implica que a nacionalidade do diretor da subsidiária pode ter influência no 
modo como se realiza a gestão da subsidiária japonesa. Um diretor expatriado que 
seja da mesma nacionalidade da matriz tende a transferir as mesmas práticas e estilo 
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de gestão do país de origem. Outro aspecto relacionado à gestão da subsidiária se 
refere a questão da expatriação de um time de funcionários, tópico detalhado em 
seguida. 

 
2.3.2.2 Expatriação 
 Com a expansão das empresas para fora das fronteiras dos países onde foram 
constituídas, a expatriação é um fenômeno inevitável e que cresce cada vez mais. 
Basicamente, o expatriado é um gerente ou funcionário que é enviado a uma filial ou 
subsidiária fora do país de origem da empresa com operações internacionais 
(CALIGIURI, 2000; MITREV; CULPEPPER, 2012). Para Caligiuri (2000), esta 
denominação pode ser dada apenas quando o funcionário passa pelo menos dois 
anos fora do país de origem da multinacional. A matriz, frequentemente, realiza a 
rotatividade de seus expatriados como forma de aquisição de experiência que possa 
ser utilizada em outras subsidiárias da rede (CHUNG; BEAMISH, 2005). 
 De acordo com Tungli e Peiperl (2009) e Tung (1982), há diversas razões para 
uma empresa enviar seus próprios funcionários (expatriar) para uma filial ou 
subsidiária em outro país. As três principais razões são: (i) desenvolver habilidades 
de gestão internacional; (ii) estabelecer uma nova operação; e (iii) preencher uma 
deficiência de alguma competência. Os autores comparam seus resultados aos 
obtidos por Tung (1982) e Peterson et al. (1996, 2000). Interessante observar que 
Tungli e Peiperl (2009) mostram que pouco mudou em mais de 20 anos entre sua 
pesquisa atual e a mais antiga, com a qual comparam as formas, razões, padrões 
para expatriação. Estas características se mantiveram pouco alteradas e muito 
divergentes entre os países. Entretanto, no caso do Japão, há uma mudança no 
paradigma que existia nos anos 80, quando as empresas enviavam expatriados 
apenas porque eram “as melhores pessoas para o trabalho”, para motivos como: 
estabelecer uma nova operação, controlar a operação e preencher uma deficiência de 
alguma competência. 
 Outra comparação é feita por Kubo e Braga (2013), em sua pesquisa sobre 
expatriados japoneses em território brasileiro. Estes autores mostraram que mesmo 
havendo facilidades e suporte para adaptação e estabelecimento no país como 
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“promessa de emprego vitalício e cultura organizacional semelhante a matriz” (p.252), 
o expatriado japonês não faz questão de vivenciar esta experiência, pois sabe que 
não alavancará sua carreira. Então, o expatriado não faz questão de aprender a língua 
local, ou se adaptar às ocasiões e pessoas a sua volta. Entretanto, cumpre todo o 
prazo estabelecido pela matriz e se esforça para que os resultados alcançados sejam 
aqueles esperados quando foi incumbido da “missão”.  
 Moreira, Norões e Ogasavara (2014) realizaram um estudo sobre a estratégia 
de expatriação, pela visão do indivíduo, organização e ambiente internacional. Os 
resultados mostram que há grande relação entre expatriação e o desempenho da 
subsidiária. Entretanto, para que isto ocorra, deve haver um suporte ao expatriado, 
assim como um bom processo de seleção e recrutamento. O desempenho da 
subsidiária pode melhorar à medida que haja conhecimento transferido da matriz, 
sendo assim, os expatriados são de grande importância para que isto ocorra 
(GALLON; SCHEFFER; BITENCOURT, 2014). 
 Toda esta discussão evidencia a importância de considerar a gestão da 
subsidiária estrangeira (CEO e expatriados) como um fator relevante para o bom 
desempenho da subsidiária em período de crise econômica. O último aspecto interno 
a ser discutido se relaciona ao período de acúmulo de conhecimento da subsidiária 
estrangeira no mercado local, obtido através da experiência no país hospedeiro, o 
qual será detalhado no tópico a seguir.  
 
2.3.3 Experiência Local 

Algo que não muda, independente do mercado onde uma empresa esteja 
inserida, ou até fugindo deste cenário empresarial, é o ganho de experiência de acordo 
com situações vividas. Segundo Penrose (1966), Bruneel, Yli-Renko e Clarysse 
(2010), o conhecimento objetivo, aquele que se encontra em livros, sobre teorias, 
fórmulas, acontecimentos, pode ser ensinado sem qualquer problema. Entretanto, o 
conhecimento experiencial é impossível de ser transmitido em sua totalidade e quando 
é feito pode deixar de indicar diversos fatores importantes. 
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A aquisição de experiência é essencial para que o processo de 
internacionalização seja bem-sucedido (PENROSE, 1966; JOHANSON; VAHLNE, 
1977). Isto porque as empresas que não têm experiência de mercado são mais 
propensas a enfrentarem maiores problemas no gerenciamento de operações 
internacionais (TANG; LIU, 2011). 

Segundo Johanson e Vahlne (1977), outra importante ferramenta que é 
possível com o acúmulo de experiência, mesmo que de forma pouco clara, é a 
geração de uma base de conhecimento quanto às situações vividas. Assim, é possível 
enfrentar um problema, ou enxergar uma oportunidade, tomando decisões com maior 
confiança. Entretanto, deve-se tomar cuidado na transferência de conhecimento sobre 
alguma situação já vivenciada, pois de acordo com Penrose (1966), uma grande parte 
das situações vividas por alguém ou uma subsidiária são bastante específicas e 
podem ser aplicadas apenas em situações sob as mesmas circunstâncias. 

Bruneel, Yli-Renko e Clarysse (2010) realizaram uma pesquisa visando 
identificar como empresas novas no mercado conseguem compensar a falta de 
experiência através de outras formas de conhecimento e até aprendendo com a 
história de outras empresas. Isto mostra como vivenciar e acumular experiências para 
enfrentar situações adversas é importante para o sucesso no processo de 
internacionalização das empresas.  

Espera-se que, com isso, o acúmulo de experiência da operação local possa 
ser importante para o desempenho da subsidiária estrangeira, particularmente quando 
vivencia períodos de turbulência como são as crises econômicas. A seguir será 
tratado do aspecto externo à subsidiária, ou seja, aspectos macroeconômicos dos 
países em que atua. 
 
2.4. ASPECTOS EXTERNOS  
 Crises econômicas impactam diretamente na economia e nos índices que 
medem a situação econômica de um país (FERRAZ, 2013). Isto, por sua vez, pode 
impactar diretamente nas empresas instaladas nele, incluindo subsidiárias. Além do 
aspecto econômico, outros aspectos externos também afetam as organizações, como: 
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potencial do mercado; nível de competitividade; condição da demanda; riscos em 
operar no exterior; papel do governo; infraestrutura; etc. (BORINI; OLIVEIRA JUNIOR; 
LUCHESI, 2012; KOCH, 2001). Pode-se inclusive considerar as principais forças do 
macroambiente citadas por Kotler e Armstrong (2015), que são: demográfica; 
econômica; natural; tecnológica; política/social e cultural. 

O Produto Interno Bruto (PIB) é um dos índices mais representativos para 
mostrar a situação de um país ou estado (KASZNAR, 1997). Segundo Callen (2008). 
Este índice mede o valor monetário de tudo aquilo que é comprado pelo consumidor 
final. Serviços também são considerados para se calcular o PIB, entretanto, como não 
é um produto estocável, sua mensuração é bastante complexa e imprecisa, assim 
como a produção é algo bastante difícil de ser mensurada e definida (KASZNAR, 
1996, 1997). Teoricamente, o PIB pode ser definido de três maneiras diferentes: 
abordagem de produção, abordagem das despesas e abordagem da renda (CALLEN, 
2008). 

Uma definição alternativa seria pensar que o PIB é o gasto de todos que estão 
em um país, ou seja, se houver uma subsidiária de um país X no país Y, os gastos 
desta subsidiária seriam incluídos no país Y. Há ainda uma terceira definição, que 
compreende a soma de toda a renda, basicamente, vendas menos custos (CALLEN, 
2008). Com este índice, é possível definir o PIB per capita. Este é definido pela divisão 
do valor total do PIB pela população do país. De acordo com Sposati (1996), este 
índice mede a grandeza econômica e enxerga a realidade econômica pela 
proporcionalidade da renda por habitante.  
 Com todas estas variáveis atuando em cada país de forma singular, quanto 
maior o tempo que se passa em um local, maior o número de acontecimentos, 
problemas e situações vivenciadas. Assim, é provável que a experiência acumulada 
dos mais diversos cenários auxilie quanto à tomada de decisões elevando o 
desempenho das subsidiárias estrangeiras, por exemplo, em outros mercados 
internacionais. 
 Além disso, alguns estudos anteriores como Álvares e Görg (2007) e Godart, 
Görg e Hanley (2011) compararam o comportamento entre empresas domésticas e 
estrangeiras durante o período de crise econômica e não encontraram evidências de 
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como estas empresas são afetadas pela crise. Infere-se, entretanto, que em períodos 
pré-crise, empresas acabam tendo um desempenho superior quando comparado ao 
período pós-crise. Isto ocorre em virtude de indicadores econômicos não favoráveis 
no país, em períodos de recessão. 

No capítulo a seguir, serão apresentadas as hipóteses propostas neste estudo 
para serem testadas e analisadas estatisticamente após a coleta de dados. 
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3. DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES 
 Baseando-se no que fora exposto no referencial teórico e os aspectos internos 
e externos deste trabalho, foi possível elaborar as hipóteses que serão discutidas na 
análise dos resultados.  

Acompanhando a organização do referencial teórico, desenvolve-se a primeira 
hipótese sobre os modos de entrada. Dias, Rocha e Silva (2012) sugerem que isto 
não tem forte relação com desempenho, entretanto, seu estudo não foi feito em um 
período que houvesse uma crise econômica. Já Chang, Chung e Moon (2013), após 
um estudo envolvendo subsidiárias chinesas, chegaram à conclusão de que as WOS 
têm um desempenho superior as JVs envolvendo parceiros locais. Isto vai ao encontro 
da teoria dos custos de transação, pois, segundo Hennart (2010, p. 263) “quando o 
conhecimento de multinacionais é difícil de ser transferido ou é fácil de adquirir 
fábricas locais [...] a solução encontrada será a de se estabelecer como uma greenfield 
wholly owned ou adquirir a firma local”. Woodcock, Beamish e Makino (1994) também 
afirmam que há diferença de desempenho dependendo da forma de entrada e que 
optar pelo controle integral leva a um desempenho superior ao obtido através de uma 
JV. Desta forma, é plausível propor a Hipótese 1a: 
Hipótese 1a. Subsidiárias estrangeiras que entraram no mercado europeu como 
Wholly Owned Subsidiary têm um desempenho superior, em período de crise 
econômica, em comparação àquelas que entraram por meio de joint ventures.  

No entanto, há diferentes tipos de JV, assim como fora supracitado. Elas 
podem, além do formato tradicional, que é formado por um parceiro local e outro 
internacional, também ser formadas entre pelo menos duas empresas da mesma 
nacionalidade da empresa matriz (OGASAVARA; HOSHINO, 2008). O que as 
diferencia é a porcentagem de controle acionário. Quando este for maior que 95% 
para a matriz japonesa junto com uma subsidiária de outro país, esta será uma JV de 
controle japonês. Todavia, quando não atender a esta condição e houver uma parceira 
local com controle acionário, será uma JV internacional. Conforme citado no 
referencial teórico, segundo Ogasavara e Hoshino (2007), as JVs com parceiros do 
país de origem obtiveram um desempenho superior em comparação com outros tipos 
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de JV e mesmo com relação às subsidiárias de controle integral. Com isso, propõe-se 
a seguinte extensão da hipótese 1a: 
Hipótese 1b. Subsidiárias estrangeiras que entraram no mercado europeu como joint 
venture com parceiros da mesma nacionalidade têm um desempenho superior em 
período de crise econômica que joint ventures internacionais. 
 Muitas organizações optam por enviar funcionários do país de origem para uma 
subsidiária sediada em outro país, porém, poucos autores estudaram a questão de 
expatriação ligada ao desempenho da subsidiária (VIEIRA; ZILBOVICIUS, 2007; 
MOREIRA; NORÕES; OGASAVARA, 2014). Todavia, o resultado encontrado sugere 
que há forte relação entre uma gestão de subsidiária realizada por um expatriado e a 
sua performance. De acordo com Vieira e Zilbovicius (2007), a subsidiária gerida por 
um expatriado mostra um desempenho melhor, pois as decisões finais, geralmente, 
são dadas pela matriz e o expatriado é um elo que possui similaridade cultural com a 
empresa mãe. Assim, em tempos de crise, onde turbulências são constantes, a 
clareza na comunicação entre subsidiária e a sede no país de origem se torna uma 
vantagem. Quando o gestor da subsidiária é da mesma nacionalidade da matriz, o 
repasse de informações de ambos os lados é facilitado tanto pelo idioma, quanto pela 
cultura (WELCH; WELCH, 2008).   

Ainda em se tratando de expatriados, Moreira, Norões e Ogasavara (2014) e 
Tungli e Peiperl (2009) não estudaram a expatriação com intuito apenas da gestão da 
subsidiária, apesar de afirmarem que a expatriação é uma forma de fazer o funcionário 
adquirir experiência em gestão internacional. Estes autores verificaram que o envio 
de um funcionário para uma subsidiária também acontece quando é necessário 
estabelecer uma nova operação e preencher uma deficiência de alguma competência.  

“O papel do expatriado é fundamental nas organizações que atuam no mercado 
internacional” (MOREIRA; NORÕES; OGASAVARA, 2014, p. 95). Sendo assim, 
elaborou-se as hipóteses 2a e 2b: a primeira relaciona o desempenho da subsidiária 
com a nacionalidade de seu gestor (individual) e a segunda com o número total de 
expatriados (time de expatriados). 
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Hipótese 2a. Subsidiárias estrangeiras cujo gestor é da mesma nacionalidade da 
matriz, apresenta uma performance superior durante períodos de crise econômica em 
relação às subsidiárias geridas por gestor local. 
Hipótese 2b. Subsidiárias estrangeiras cujo número de expatriados é maior apresenta 
uma performance superior durante períodos de crise econômica em relação àquelas 
com poucos expatriados. 
 A experiência é um importante fator para o sucesso de uma empresa 
multinacional (PENROSE, 1966; JOHANSON; VAHLNE, 1977; TANG; LIU, 2011, 
GAO et al., 2008), pois influencia nas tomadas de decisão e performance, servindo 
até de exemplo para novas atividades internacionais. 
 De acordo com Gao et al. (2008), a performance de uma subsidiária está 
diretamente ligada ao acúmulo de experiência da mesma e de sua matriz. Os autores 
afirmam que o aprendizado da subsidiária acontece naturalmente, conforme ela 
vivencia diferentes situações no mercado. Entretanto, a matriz utiliza esta subsidiária 
para aprender e acumular experiência para que no futuro possa aplicar em uma nova 
empreitada internacional. 
 Mesmo havendo pesquisas sobre a relação do acúmulo de experiência com a 
performance, não foi possível localizar nenhum que aplicasse este assunto em um 
cenário de recessão econômica. A hipótese 3 se baseia nesta lacuna e segue da 
seguinte forma: 
Hipótese 3. Subsidiárias estrangeiras com maior experiência no país local 
apresentam um desempenho melhor, durante períodos de crise, em relação àquelas 
instaladas mais recentemente. 

Segundo Paula et al. (2011) e Oner (2010), a variação do PIB e da inflação 
podem gerar grandes problemas e mudanças nos países, afetando direta ou 
indiretamente toda a sociedade. Empresas multinacionais e subsidiárias não ficam 
imunes a isto e também podem ser afetadas por estes índices. Com as crises 
econômicas, a tendência é que estes índices tendam a piorar e de certa forma afetar 
o desempenho das subsidiárias estrangeiras. Com isto, é possível propor a hipótese 
4: 
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Hipótese 4. Quanto melhores os aspectos macroeconômicos de um país durante 
períodos de crise, melhor é a performance da subsidiária estrangeira. 
 Seguindo o raciocínio dos argumentos da hipótese anterior, é de se esperar 
que estes índices medidores de desempenho do país tendam a piorar durante 
períodos de crise econômica. A questão da crise deve ser levada em consideração na 
análise, pois muitos estudos longitudinais não consideram haver ou não a crise, ou se 
pautam exclusivamente em um período como este. Desta forma, é possível supor que 
o desempenho da subsidiária é superior nos anos que antecederam a crise, gerando 
a hipótese 5: 
Hipótese 5. O desempenho das subsidiárias estrangeiras no período pré-crise é 
superior ao desempenho do período pós-crise econômica. 

A figura 3 representa visualmente o esquema das hipóteses. No próximo 
capítulo serão abordados os aspectos metodológicos a serem realizados para a 
validação ou não das hipóteses desenvolvidas neste estudo. 
  



40 
 

 
 

Figura 3 - Hipóteses 

 Fonte: Elaborado pelo autor.
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4. METODOLOGIA 
 Esta pesquisa tem uma abordagem quantitativa, uma vez que não há interação 
dinâmica entre pesquisador e o objeto de estudo e por utilizar-se de uma amostra 
representativa de dados, assegurando a possibilidade de generalização dos 
resultados (GÜNTHER, 2006). Outros motivos para a utilização desta abordagem são: 
a utilização da teoria para a elaboração de hipóteses; o emprego de um instrumento 
estatístico (regressão de dados em painel) para a análise dos dados e; a verificação 
de relações entre variáveis (TERENCE; ESCRIVÃO FILHO, 2006)).  

Quanto ao tipo de pesquisa, dentre as três existentes: descritiva, exploratória e 
explicativa (AAKER; KUMAR; DAY, 1998), a que melhor se relaciona com este estudo 
é a primeira, descritiva. Isto porque a utilização de tabelas facilita a compreensão dos 
dados e torna possível a comparação com outras variáveis (CERVO; BERVIAN, 2002; 
FÁVERO et al.; 2009). 

Para testar as hipóteses desenvolvidas, utilizar-se-á de uma base secundária 
denominada Toyo Keizai Databank. Esta base de dados contém informações 
necessárias de subsidiárias estrangeiras de empresas multinacionais japonesas 
localizadas na Europa. Esta base se trata de um anuário, que compreende a base de 
dados Kaigai Shinshutsu Kigyou Souran, Kuni-Betsu (Investimento japonês no exterior 
por país) do ano anterior ao publicado, ou seja, os dados da base de 2008 se referem 
ao ano de 2007 (CHUNG; BEAMISH, 2005; CHUNG; LU; BEAMISH, 2008). 
Ogasavara (2013, p.10) define com bastante clareza o conteúdo desta base de dados: 

“É uma base de dados publicada em língua japonesa que contém detalhes 
das subsidiárias internacionais de empresas multinacionais japonesas quanto 
ao: nome da subsidiária, ano de estabelecimento, país, endereço, nome do 
CEO, modo de entrada, número total de funcionários, número total de 
expatriados, capital investido, vendas realizadas, descrição de produtos ou 
serviços, distribuição do capital acionário, motivo de investimento, 
performance subjetiva (lucro, equilíbrio, prejuízo), entre outros.” 

Cada vez mais essa base de dados vem sendo empregada no estudo de 
negócios internacionais, pois é uma fonte inédita de informação não consolidada, ou 
seja, detalha especificamente os dados de cada uma das subsidiárias de empresas 
multinacionais em diversos países. Isto é importante destacar, pois boa parte das 
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bases de dados existentes de empresas multinacionais de diversas nacionalidades é 
de nível firma (matriz) e os dados de subsidiárias são consolidados (não detalhados). 
Em outras palavras, é raro encontrar uma base de dados de subsidiárias estrangeiras 
com tanto detalhamento como é apresentado pela base Toyo Keizai Databank. 

No que tange a informação sobre performance, a base Toyo Keizai detalha em 
três níveis: perda, breakeven e ganho (OGASAVARA, 2010). Entretanto, esta variável 
tende a não ser utilizada pela grande perda de observações em virtude de dados 
omissos (missing values). Todavia, há outros modos que possibilitam a mensuração 
do desempenho de cada subsidiária com um número muito menor de dados faltantes. 
Uma das maneiras é considerar o valor total de vendas ou este valor sobre a 
quantidade de funcionários, gerando a produtividade. Ambos os modos serão 
utilizados nesta pesquisa. 

Como forma de análise dos dados, será realizada uma regressão com dados 
em painel. Pelo fato da pesquisa se utilizar de dados longitudinais, ou seja, a análise 
será feita através de informações coletadas no decorrer de oito anos contínuos. 
Modelos de regressão também foram aplicados como forma de análise nas pesquisas 
de Chung e Beamish (2005); Chung, Lu e Beamish (2008); Ogasavara (2010); Moreira 
e Ogasavara (2015). Boa parte dos estudos anteriores sobre subsidiárias estrangeiras 
trabalham com dados transversais (apenas um ano). Esta técnica de dados lineares 
não é comumente utilizada, devido à dificuldade de coleta de dados através de longos 
períodos de tempo, seja por questões financeiras, ou pela falta de cooperação do 
entrevistado, subsidiárias estrangeiras neste caso. 
  
4.1. ETAPAS DA PESQUISA 
 Primeiro, realizou-se um levantamento bibliográfico sobre o tema de crises 
econômicas e foi observado que, dentro os artigos encontrados, esta base de dados 
já havia sido utilizada em outros estudos envolvendo períodos de estudos de negócios 
internacionais como background para saber as estratégias das subsidiárias 
estrangeiras de empresas multinacionais (CHUNG; BEAMISH, 2005, CHUNG; LU; 
BEAMISH, 2008; DAI; EDEN; BEAMISH, 2013; EDGINGTON; HAGA, 1998). 
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 Um segundo passo foi o de transferir toda a base de dados para a planilha 
eletrônica, para que assim fosse possível realizar os ajustes necessários antes da 
utilização do software estatístico STATA. Nesta etapa, todas as informações, que 
estão em japonês, foram inseridas na planilha de dados. Também foram levantados 
outros dados secundários, como indicadores macroeconômicos, para geração de 
mais informações, que ajudaram a realizar a análise dos aspectos externos. 
 Como mencionado, antes de realizar a regressão linear, fez-se necessário, 
primeiro, a inclusão dos dados em planilha eletrônica. Esta etapa exigiu um grande 
esforço, tendo em vista que, apenas os dados de um dos anos analisados já se 
encontravam em formato digital. Todos os outros sete anos estavam disponíveis 
apenas em formato impresso e em língua japonesa. Isto dificultou a inserção dos 
dados, pois não é a língua nativa do autor e exige grande atenção para evitar erros 
de digitação. 

Após um árduo trabalho de inclusão de todas as variáveis disponíveis na base 
Toyo Keizai, além de todas as subsidiárias de empresas japonesas situadas nos 
países europeus, trabalhou-se na elaboração de novas variáveis, com base nos dados 
brutos contidos na base de dados. Assim, foram utilizadas fórmulas para definir: a 
produtividade; a variação de vendas e produtividade entre cada ano e o anterior; 
dummy para o modo de entrada da subsidiária (quando wholly owned subsidiary = 1), 
que foi posteriormente explorada após as primeiras análises, definindo novas 
dummies para as empresas de controle integral (wos), as joint ventures com empresas 
japonesas (jpjv) e as joint ventures internacionais (ijv) com empresas do país local; 
dummy para gestor (dummy_ceo, quando japonês = 1); experiência local, definida 
pela quantidade de anos em que a empresa já atuava no país; e dummy (1) para os 
anos pré-crise (2006 e 2007) e (0) para os anos pós-crise europeia (2008, 2009, 2010, 
2011, 2012 e 2013). Tais variáveis serão explicadas nas próximas seções deste 
capítulo e auxiliaram para que a análise dos dados fosse possível e que resultados 
importantes fossem alcançados. 

Depois de concluir a inclusão de todos os dados, fez-se necessário a busca 
pelos dados macroeconômicos (aspectos externos) que também fizeram parte da 
análise. Os dados de PIB (em dólar), PIB per capita (em dólar), crescimento do PIB 
(%) e inflação anual (%) foram coletados do Banco Mundial, através do site 
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http://data.worldbank.org/. Todos estes dados foram incluídos na base final de acordo 
com o país e ano de observação para cada subsidiária. Estas informações (país e 
ano) também foram utilizadas para definir um código para cada subsidiária. Foram 
utilizados apenas os dados de PIB per capita para as análises, pois este índice mede 
proporcionalmente a renda por habitante, que tende a ser um melhor indicador da 
renda real do país considerando sua população.  
 Ao final do tratamento dos dados, 17 variáveis foram definidas como as 
principais para o desenvolvimento dos modelos das análises, além das informações 
de país, código e ano de cada subsidiária. A amostra inicial continha 29.111 
observações, com informação de 5.619 subsidiárias, instaladas em 36 países do 
continente europeu. Optou-se por delimitar a Europa como enfoque do estudo devido 
a esta ter passado, assim como os Estados Unidos, por uma grave crise econômica 
nos últimos anos e ainda não ter se recuperado totalmente. Outro motivo que levou a 
se concentrar nos países europeus foi o fato de outras pesquisas com a mesma base 
terem sido realizadas na América do Sul (OGASAVARA; HOSHINO, 2007, 2008; 
OGASAVARA, 2010), América do Norte (WOODCOCK; BEAMISH; MAKINO, 1994), 
Ásia (CHUNG; LU; BEAMISH, 2008; CHUNG; BEAMISH, 2005; DAI; EDEN; 
BEAMISH, 2013). Assim, mesmo sendo comuns os estudos sobre o continente 
europeu, poucos são os que utilizaram a base Toyo Keizai Databank, em particular, 
para a análise de período de crises econômicas. 

O último estágio foi a realização da análise e definição dos modelos 
estatísticos. Assim como em Ogasavara (2010), foi empregada a técnica de regressão 
linear com dados em painel, devido ao caráter longitudinal da pesquisa, que se utilizou 
de dados dos anos de 2006 a 2013. Foram considerados estes anos, pois constituem 
os dados mais recentes disponíveis durante o desenvolvimento da pesquisa. Nota-se 
ainda que as bases são referentes ao ano anterior em que foram lançadas, ou seja, 
para a análise dos anos 2006-2013, foram consideradas as edições da Toyo Keizai 
de 2007-2014. O software utilizado para aplicação de regressão em dados de painel 
foi o STATA, versão 12. 
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4.2. REGRESSÃO DE DADOS EM PAINEL 
 A regressão linear é utilizada para estudar a relação entre uma variável 
dependente e pelo menos uma independente. Análises envolvendo mudanças 
demográficas e socioeconômicas se utilizam, principalmente, de dados longitudinais. 
(SCHNEIDER; HOMMEL; BLETTNER, 2010; FREITAS et al., 2008). “A análise de 
regressão é o método mais importante da econometria” (HOFFMAN, 2006). 

Basicamente, dados em painel, também conhecidos como dados longitudinais, 
são constituídos de múltiplos casos observados através dos anos. Eles podem ser 
estudados através de duas dimensões: de um corte transversal, mais comumente 
utilizado em outros estudos (ANDRADE; GALINA, 2012) ou de séries de tempo, que 
será utilizada neste trabalho. Além de fornecer uma grande quantidade de pontos de 
dados reduz a colinearidade, aumenta os graus de liberdade e, desta maneira, torna 
as estimativas mais eficientes (HSIAO, 2003). 

A regressão linear simples, em que há apenas uma variável dependente e uma 
variável independente, também chamada de variável de resposta e variável de 
previsão/regressão, respectivamente (MONTGOMERY; PECK; VINING, 2015), se dá 
através da seguinte equação: 

= + +  
Onde Y é a variável dependente, X é a variável independente,  é a 

intercepção, ou ordenada,  é a inclinação da curva e  é o erro. Esta equação é 
conhecida como “modelo de regressão linear simples” (MONTGOMERY; PECK; 
VINING, 2015). Entretanto, quando há mais de uma variável independente, 
representada por k “ ”, o modelo de equação se torna múltiplo, sendo representado 
por: 

= + + + + ⋯ +  
 De acordo com Schneider, Hommel e Blettner (2010), a análise de regressão 
multivariada permite que várias variáveis independentes sejam empregadas no 
modelo, ao mesmo tempo. Os autores complementam que o problema com este 
método é que o número de observações deve ser vinte vezes maior do que o número 
de variáveis aplicadas no estudo. 
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 Para elaborar os modelos utilizados na análise, a regressão linear foi executada 
no software STATA. Para isto é necessário utilizar o comando “xtreg” (STATA, 2016b). 
Há duas maneiras de executar este comando para a geração dos modelos: optando 
por efeitos fixos ou aleatórios. Para isto é necessário que seja feito o teste de 
Hausman (STATA, 2016a), que foi executado em todos os casos para definir se o 
modelo deveria ser gerado com efeitos fixos ou com efeitos aleatórios. Caso o valor 
da significância do coeficiente gerado seja menor que 0,05 (5%), utiliza-se efeitos 
fixos, caso contrário, efeitos aleatórios. Em todos os modelos foi aplicada a opção 
“robust” para controle da heterocedasticidade. Este efeito ocorre quando a variação 
de erros não observáveis, em variáveis independentes, não são constantes. Mesmo 
ocorrendo mais comumente em estudos com corte transversal, optou-se por aplicar a 
opção “robust” para ter mais segurança nos resultados.  
 A interpretação dos dados é realizada considerando a significância (valor de p) 
de cada modelo e variável. Sendo assim, apenas os modelos e variáveis com um alto 
nível de confiança (acima de 90%, ou p<0,10) medido pelo t-value tendem a estar 
relacionadas com o desempenho. Porém, esta relação pode ser positiva ou negativa. 
Para identificar isto, identifica-se o sinal positivo ou negativo nos coeficientes.  
 
4.3. DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS 
 A seguir, apresenta-se cada uma das variáveis dependentes, independentes e 
de controle para o desenvolvimento dos modelos. 
4.3.1 Variáveis Dependentes 
 A variável dependente deste estudo é a performance das subsidiárias no 
continente Europeu durante a crise econômica que se iniciou em 2008. Vale destacar 
que, em outros trabalhos, Chung, Lu e Beamish (2008) definem a performance de 
duas maneiras: uma em relação à saída das subsidiárias do país, ou seja, quanto 
mais tempo permanecesse no local ou se não saísse, melhor a performance; a outra 
maneira está associada à rentabilidade da subsidiária, ou seja, a performance está 
diretamente relacionada à variação deste indicador, se a rentabilidade aumenta a 
performance aumenta, o oposto também é verdadeiro.  
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Neste estudo serão empregadas duas formas para interpretar a performance: 
volume de vendas e produtividade. Para tanto, considera-se o volume de vendas da 
subsidiária como as vendas de todo o ano e a produtividade como o valor total de 
vendas dividido pelo número total de funcionários que a subsidiária possui, ou seja, a 
relação das vendas por empregado, conforme a equação abaixo: 

Vendas = Vendas do ano (1) 

Produtividade =    
ú    á  (2) 

  
4.3.2 Variáveis Independentes 
 Como variáveis independentes, serão utilizadas as variáveis de modo de 
entrada, gestão da subsidiária, experiência local e os aspectos externos (PIB per 
capita, crescimento do PIB e inflação). 
 
Aspectos internos 
Modo de entrada 

Foi utilizada a variável dummy, onde o valor “1” é atribuído às empresas de 
controle integral, ou seja, subsidiárias com controle acionário individual superior a 
95%. O valor “0” é atribuído às subsidiárias joint ventures, ou seja, com indicação de 
que exista pelo menos dois controladores e um deles (parceiro) tenha menos do que 
95% do controle acionário.  

De acordo com a literatura apresentada, verificou-se a necessidade de 
considerar outros tipos de joint ventures. Há aquelas que são compostas apenas por 
empresas japonesas, e há aquelas onde há a participação de empresas locais, 
podendo ou não haver um parceiro japonês. A definição do critério para a criação de 
dummies para estes dois grupos foi a seguinte: 

 Quando foi constatado que a os parceiros da JV eram da mesma 
nacionalidade, japonesa: valor “1” se a subsidiária é formada apenas por 
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parceiros japoneses e “0” para outro tipo de JV ou para empresas de 
controle integral; 

 JV entre parceiros de nacionalidade diferente com pelo menos uma 
empresa local: valor “1” se a subsidiária é formada por pelo menos um 
parceiro local com mais de 5% de participação e “0” para o outro tipo de 
JV ou para empresas de controle; 

 
Gestão da subsidiária 
 A gestão da subsidiária pode influenciar sua performance a partir do momento 
em que se analisa as características do gestor principal da mesma. É possível que o 
gestor local seja o mais adequado para enfrentar a recessão, tendo em vista que ele 
já tem um conhecimento do mercado. É possível ainda que este diretor seja um 
expatriado e, com seu conhecimento da empresa matriz, tenha boas soluções para 
enfrentar a crise, ou, ao contrário, não conseguir enfrentá-la por não conhecer muito 
bem o mercado em que está inserido. Assim, foi utilizada a variável Nacionalidade 
CEO, onde se atribui um valor dummy igual a “1” para gestor principal estrangeiro 
(expatriado) e “0” para gestor local.  
 Além de medir a gestão da subsidiária pelo seu diretor principal, também foi 
considerado o time de expatriados da subsidiária. Isto porque não apenas a 
subsidiária é gerida pelo diretor principal (medido pela Nacionalidade do CEO), mas 
também por um time de gestores que são encaminhados pela empresa matriz e 
auxiliam na gestão da subsidiária seguindo as orientações da empresa multinacional. 
Além disso, Tungli e Peiperl (2009) e Tung (1982), afirmam que há diversas razões 
para se enviar um funcionário do país de origem para o país de operação, como a 
necessidade de estabelecer uma nova operação ou preencher uma deficiência de 
alguma competência e não apenas o de gerenciar a subsidiária. Com isso, utilizou-se 
a variável “Total Expatriados” que foi medido da seguinte maneira: dividiu-se o número 
total de expatriados pelo número total de funcionários. Isto mostra a proporção relativa 
de expatriados que auxiliam na gestão da subsidiária. 
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Experiência Local 
 O acúmulo de experiência tem grande impacto em como a subsidiária se 
comportará e, assim, poderá influenciar diretamente em sua performance. Esta 
experiência pode vir junto de um expatriado, ou da operação vivenciada no mercado 
local e até mesmo através da matriz que aprendeu sobre problemas que podem ter 
sido vivenciados em outra subsidiária. Neste caso, a experiência utilizada é a da 
vivenciada no mercado local. Com isso, a experiência foi calculada pela diferença do 
ano da observação subtraída pelo ano de fundação/operação da subsidiária no país 
investigado. Mediu-se, portanto, o acúmulo da experiência local da subsidiária desde 
o seu momento em que foi instalada no país hospedeiro.  
 
 Aspectos Externos 
Indicadores macroeconômicos 

Tanto o PIB quanto o PIB per capita são indicadores macroeconômicos de 
primeira geração. As vantagens de se utilizar estes índices são sua disponibilidade de 
informações, seu fácil entendimento e a possibilidade de comparação entre os anos, 
sendo possível identificar suas variações (KAYANO; CALDAS, 2001). Inicialmente, 
entendia-se que o PIB per capita representava o desenvolvimento de um país ou 
região. Recentemente, foram incluídos fatores sociais para definir tal efeito, 
entretanto, este índice continua sendo um importante indicador de desenvolvimento 
econômico (MASSARDI, 2014). Assim como neste trabalho, o PIB per capita é 
bastante utilizado para pesquisas longitudinais (MASSARDI, 2014; GREASLEY; 
OXLEY, 1997; LE GALLO; ERTUR, 2003; MADDISON, 1983). 
 Outro índice econômico bastante importante para mostrar a situação 
macroeconômica de um país é a taxa de inflação, que pode ser definida como sendo 
um aumento no nível geral de preços da economia (PAULA et al., 2011). Segundo 
Oner (2010), esta medida é ampla, envolvendo não só os preços de produtos, mas o 
custo de se viver em cada país. Independentemente do que seja, a inflação é a 
variação do valor dos preços.  
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 A inflação tende a ser alta quando há muito dinheiro disponível em uma 
sociedade e assim seu valor “diminui”, em outras palavras, os preços aumentam. Pode 
haver também uma grande procura, inesperada, por determinado bem ou serviço, 
gerando, novamente, aumento de preço, por causa da escassez. Uma terceira forma 
de geração da inflação é através da expectativa que pessoas ou empresas podem ter 
sobre a alta de preços e, assim, transmitir este comportamento até que vire algo real 
(ONER, 2010). 

Indicadores como variação do PIB, PIB per capita e inflação melhoram ou 
pioram o cenário caótico que um período de recessão traz consigo. Assim, os 
indicadores nestes parâmetros têm a capacidade de fazer com que a crise não altere 
muito o comportamento da subsidiária, ou torne sua existência impossível em um país 
assolado por tais acontecimentos. A variação do PIB será calculada com relação ao 
PIB do ano em investigação comparada ao ano anterior. O PIB per capita refere-se a 
PIB por indivíduo, e inflação, ao índice inflacionário oficial. Todos os indicadores foram 
coletados na base do Banco Mundial (The World Bank Indicators). Nota-se que, como 
foram utilizados dados longitudinais, todos os indicadores foram considerados de 
acordo com o respectivo ano da observação da subsidiária. Outro ponto observado foi 
o período antes da crise. Espera-se que em períodos pré-crise o desempenho seja 
superior ao período pós-crise. Para isto, foram considerados como pré-crise as 
observações referentes aos anos de 2006 e 2007. Estas observações foram 
consideradas como dummy = “1”, enquanto os outros anos foram considerados como 
“0”.  
 
4.3.3 Variável de Controle 
 A variável de controle utilizada foi o tamanho da empresa. Segundo Conti 
(2014), o tamanho da empresa influencia em sua flexibilidade, confiança na intuição 
para improvisação e disponibilidade de recursos para sobrevivência e novas 
oportunidades de investimento. Honório e Rodrigues (2006) também destacam o fator 
“tamanho da empresa” como influenciador na tomada de decisão de multinacionais. 
Para definir o tamanho da empresa foi utilizado o número de empregados totais na 
subsidiária.  
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 A Tabela 1 sumariza cada uma das variáveis utilizadas nas análises 
(dependentes, independentes, e de controle).  
 
Tabela 1 - Variáveis 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
A próxima seção demonstrará como cada modelo estatístico foi desenvolvido e 

seu impacto na performance das subsidiárias. Estes resultados foram essenciais para 
identificar quais são os principais aspectos influenciadores de desempenho e para a 
elaboração da conclusão. 

 

Variável Descrição Fonte
1) Variáveis Dependentes
- Vendas Vendas totais no ano Toyo Keizai
- Produtividade Vendas totais no ano dividido pelo número total de empregados Toyo Keizai

2) Variáveis Independentes
Ambiente Interno
- Experiência local Ano base - ano de estabelecimento das operações Toyo Keizai
- Modo de Entrada
     .Wholly owned Variável dummy, onde 1 = subsidiárias com controle integral 

(>95%) e 0 = outros. Toyo Keizai
     .International JV Variável dummy, onde 1 = JV com controle acionário envolvendo 

pelo menos uma parceira local e 0 = outros. Toyo Keizai
     .Jap-Jap JV Variável dummy, onde 1 = JV com controle acionário envolvendo 

apenas parceiros japoneses e 0 = outros. Toyo Keizai
- Gestão da Subsidiária
     .Nacionalidade CEO Variável dummy, onde 1 = CEO expatriado e 0 = outros. Toyo Keizai
     .Total de Expatriados Percentual do número de expatriados em relação a quantidade 

total de funcionários. Toyo Keizai
Ambiente Externo
- PIB per capita Refere-se a PIB por indivíduo. World Bank
- Crescimento PIB Variação entre o valor do PIB de um ano em comparação com o 

ano anterior. World Bank
- Inflação anual Índice inflacionário anual de cada país. World Bank
- Pré-crise Variável dummy, onde 1 = anos antes da crise (2007 e 2008), 0 

= anos durante a crise. Toyo Keizai

3) Variável deControle
- Tamanho Subsidiária Quantidade total de funcionários. Toyo Keizai
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5. ANÁLISE DOS DADOS 
O intuito desta pesquisa é identificar quais aspectos internos e externos 

impactam no desempenho da subsidiária estrangeira em período de crise econômica. 
Antes de realizar as análises estatísticas, foi aplicado um teste de correlação entre as 
variáveis independentes. Conforme se pode verificar na Tabela 2, a maioria dos 
coeficientes possui um valor abaixo de 0,60. Apenas um deles (Jap-Jap JV e WOS) 
apresentou um coeficiente de 0,795. Entretanto, estas variáveis não são utilizadas 
conjuntamente em nenhum dos modelos. De acordo com Correa (2003), coeficientes 
abaixo de 0,6 são considerados correlações fracas ou inexistentes. Desta forma, a 
utilização destes dados não representará um problema para a geração dos modelos. 
Tabela 2 - Correlação entre variáveis independentes 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Após a correlação, foi utilizada a técnica de regressão linear com dados em 
painel. Foi possível definir quatro modelos com alto nível de significância (p<0.001). 
Para isto, foi elaborado um modelo para cada variável dependente (vendas e 
produtividade). Após analisar os resultados dos dois primeiros modelos, uma das 
variáveis independentes, representando o modo de entrada da subsidiária, foi 
explorada com maior profundidade, gerando mais um modelo para cada variável 
dependente. Para a gestão da subsidiária também foram utilizados dois modelos, a 
primeira com a Nacionalidade do CEO que é uma medida individual do expatriado, e 
o Total Expatriados, que se refere ao time de expatriados da subsidiária. Desta 
maneira, constituiu-se quatro modelos para cada uma das variáveis dependentes. 

Variáveis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Experiência local 1,000
Wholly owned 0,054 1,000

International JV -0,031 -0,526 1,000
Jap-Jap JV -0,041 -0,795 -0,098 1,000

Nacionalidade CEO -0,058 0,100 -0,177 0,009 1,000
Total de Expatriados 0,060 0,015 -0,067 0,031 0,143 1,000

PIB per capita 0,177 0,119 -0,037 -0,113 -0,042 -0,005 1,000
Crescimento PIB -0,017 0,004 0,013 -0,013 -0,008 0,002 0,009 1,000

Inflação anual -0,133 -0,064 0,029 0,055 0,035 0,012 -0,449 0,138 1,000
Pré-crise -0,057 -0,010 0,022 -0,004 0,013 0,014 -0,044 0,550 -0,055 1,000

Tamanho Subsidiária 0,043 -0,082 -0,001 0,097 -0,042 0,220 -0,054 0,015 0,031 0,026 1,000

Coeficientes
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 Um passo anterior para a análise de regressão é realizar o teste Hausman. Este 
teste definiu que todos os modelos deveriam ser executados com efeitos fixos, pois o 
nível de significância neste teste para todos os modelos descritos foi abaixo de 0,05, 
conforme pode ser visto na Tabela 3. 
Tabela 3 - Testes de Hausman 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
A tabela 4 mostra os quatro modelos comparativos que envolvem a variável 

“vendas”. Nos dois primeiros modelos (1a e 1b), a variável considerada sobre 
expatriação foi a Nacionalidade do CEO, enquanto nos modelos 1c e 1d, a variável 
Total de Expatriados foi utilizada. Outra alteração entre as variáveis dos aspectos 
internos foi quanto ao modo de entrada: nos modelos 1a e 1c, a dummy para WOS foi 
utilizada e nos modelos 1b e 1d, empregou-se as dummies para os diferentes tipos de 
JV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelos "A" Modelos "B" Modelos "C" Modelos "D"
Vendas 0,0075 0,0138 0,0000 0,0000
Produtividade 0,0372 0,0117 0,0028 0,0024
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Tabela 4 - Modelos com a variável de vendas 

 Fonte: Elaborado pelo autor.  
* Significância a um nível de 10%;  
** Significância a um nível de 5%; 
*** Significância a um nível de 1%. 

 É possível observar que a significância de todos os modelos é bastante alta, 
pois o “Prob > F” é muito menor que 0,001. O número de observações considerando 
a gestão da subsidiária como Nacionalidade do CEO é de 7.681 entre 2.276 
subsidiárias observadas, quando considerado o total de expatriados, estes valores 
mudam para 6.610 e 1.954, respectivamente. Estes números são menores do que o 
total de observações coletadas, pois nem todos os dados estão disponíveis para as 
observações consideradas no modelo.  

Entre os aspectos internos, os modelos mostram que os modos de entrada 
Wholly Owned Subsidiary e International JV têm uma relação negativa com o 
desempenho, porémo resultado não é significativo (p>0,10). Esta falta de significância 
também se aplica para o modo de entrada Japanese-Japanese JV (Jap-Jap JV), mas, 
neste caso, a relação seria positiva. Estes achados vão ao encontro da pesquisa de 
Dias, Rocha e Silva (2012). Considerando as diferentes formas de joint ventures, a 

Variáveis Modelo 1a Modelo 1b Modelo 1c Modelo 1d
Constante 2,57e+08***(3,97) 2,55e+08***(4,17) 1,01e+08*(1,73) 9,75e+07*(1,84)
Aspectos internos
Experiência local 3,91e+06**(2,02) 3,91e+06**(2,02) 7,70e+06*(1,83) 7,69e+06*(1,83)
Nacionalidade CEO -3,14e+07(-0,89) -3,14e+07(-0,89) x x
Total de Expatriados x x 8,56e+06**(2,49) 8,56e+06**(2,49)
Wholly owned subsidiary -1,46e+06(-0,05) x -4,38e+06(-0,15) x
International JV x -1,23e+07(-0,27) x -7,98e+06(-0,14)
Japanese-Japanese JV x 5,55e+06(0,20) x 8,09e+06(0,30)
Aspectos externos
PIB per capita -4,76e+03***(-2,58) -4,76e+06***(-2,58) -4,13e+03**(-1,98) -4,14e+03**(-1,99)
Crescimento PIB -4,81e+08***(-3,23) -4,81e+08***(-3,23) -4,29e+08***(-2,92) -4,28e+08***(-2,92)
Inflação anual -9,58e+08***(-3,17) -9,52e+08***(-3,16) -6,93e+08*(-1,72) -6,92e+08*(-1,72)
Pré-crise 7,39e+07***(5,22) 7,51e+07***(5,22) 6,91e+07***(4,25) 6,90e+07***(4,25)
Variável de controle
Tamanho da subsidiária -2,31e+03(-0,07) 2,27e+03(-0,07) 3,78e+02(0,02) 3,84e+02(0,066)
Número de Observações 7.681 7.681 6.610 6.610
Quantidade de Subsidiárias 2.276 2.276 1.954 1.954
F 7,48 6,7 4,79 6,7
Prob > F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Overall R² 0,0064 0,0065 0,0241 0,0065
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análise mostra um resultado interessante, ou seja, enquanto a International JV 
apresenta um pior desempenho que a WOS, a Jap-Jap JV possui um desempenho 
superior a WOS, porém os coeficientes não foram significativos (p>0,10). 

Quanto à gestão da subsidiária, há também uma relação negativa com a 
Nacionalidade do CEO, nos modelos 1a e 1b, que deduz que a subsidiária teria um 
melhor desempenho se fosse dirigida por um diretor local. No entanto, a variável não 
é significativa (p>0.10), o que torna a afirmação infactível. 

Entretanto, quando a gestão da subsidiária está relacionada ao time de 
expatriados enviados pela matriz para a unidade no exterior, o resultado mostra, nos 
modelos 1c e 1d, que o número de funcionários expatriados tem uma relação positiva 
e significativa (p<0,05) com relação ao desempenho da subsidiária. Isto pode estar 
diretamente relacionado ao estudo de Gallon, Scheffer e Bitencourt (2014) que afirma 
que, quanto maior o número de expatriados, maior a experiência adquirida sobre a 
cultura e mercado locais. Assim, a subsidiária com maior número de expatriados tem 
uma capacidade maior para transferir conhecimento e suas práticas para seus 
funcionários, por conseguinte, pode aumentar o volume de vendas para enfrentar 
períodos de crise. 

Ainda considerando os aspectos internos, pode-se destacar que apenas a 
experiência local demonstra haver uma relação positiva e significativa (p<0,05, 
modelos 1a e 1b; p<0,10 para os modelos 1c e 1d), com a performance da subsidiária 
em todos os modelos considerados. Os trabalhos de Gao et al. (2008) e Johanson e 
Vahlne (1977) corroboram este resultado, mostrando que quanto mais tempo a 
subsidiária opera dentro de um país, mais conhecimento esta adquire do mercado 
local. Desta forma, mesmo durante um período de recessão econômica, os resultados 
mostram que a subsidiária consegue lidar com as adversidades, aumentando seu 
volume de vendas. Delios e Beamish (2001) compartilham da mesma ideia de que 
experiência no mercado local tem efeito direto na sobrevivência de uma firma. 
  No que tange aos aspectos externos, nota-se que todos os aspectos 
macroeconômicos e o período pré-crise tiveram um resultado de alta significância 
(p<0,01). Apenas a taxa de inflação anual nos modelos 1c e 1d não possuem a 
significância tão alta (p<0,10). O resultado mostra ainda que há uma relação positiva 
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do período pré-crise com relação à performance. Isto implica que nos anos que 
antecedem ao período de recessão, a subsidiária obteve um desempenho superior 
aos anos pós-crise. Este resultado era esperado, tendo em vista que uma recessão 
econômica afeta a todos, mas principalmente as vendas das empresas (CLAESSENS; 
KOSE, 2013).  Alfaro e Chen (2011), em seu estudo para o NBER, afirmam que 
empresas multinacionais têm uma performance melhor do que as empresas locais, 
durante períodos de crise. No entanto, em ambos os casos o desempenho é melhor 
quando não há uma recessão financeira afetando o cenário econômico de um país.  

Quanto à inflação, por outro lado, o resultado mostra uma relação negativa e 
significativa (p<0,01) para os modelos 1a e 1b e (p<0,10). Isto sugere que quanto 
menor a taxa de inflação no país, melhor o desempenho obtido pela subsidiária, um 
resultado compreensível e esperado. Todavia, conforme afirmado no trabalho de 
Paula et al. (2011), o aumento do nível inflacionário se dá, geralmente, devido ao 
crescimento na demanda de bens e serviços. Mesmo este estudo tendo sido realizado 
no Brasil, pode-se estender suas conclusões para o continente europeu. 

Vale destacar que os outros dois aspectos externos, PIB per capita e 
crescimento do PIB, apresentam resultados inesperados, pois ambos têm uma 
relação negativa e significativa (p<0,01) com o desempenho da subsidiária. Isto indica 
que quanto maior o PIB per capita ou o crescimento do PIB, pior será a performance 
da subsidiária. Uma explicação para este resultado pode estar relacionada ao fato de 
em mercados com menor crescimento econômico, a subsidiária tenha que realizar um 
maior esforço para obter um desempenho superior comparado aos ambientes 
econômicos mais favoráveis. Com isso, a experiência local torna-se um fator 
importante para uma melhor performance. 

Por fim, a variável de controle “tamanho da subsidiária” mostrou sinais distintos. 
No modelo 1a, há uma relação negativa com vendas. Para todos os outros três 
modelos (1b, 1c e 1d) a variável de controle apresentou uma relação positiva, ou seja, 
quanto maior a subsidiária, melhor o desempenho. Porém, nenhuma destas variáveis 
é significativa (p>0,10) para os modelos analisados. 

Em resumo, as variáveis que apresentaram uma boa significância, quando 
considerada a variável dependente rentabilidade, são: experiência, total de 
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expatriados (para modelos 1c e 1d), aspectos macroeconômicos e período antes da 
crise. Moreira, Norões e Ogasavara (2014) identificam o gestor expatriado como peça 
fundamental na implementação da estratégia da matriz em uma operação 
multinacional na América Latina. Entretanto, em nenhum dos modelos foram 
encontrados indícios de que a Nacionalidade do CEO ou a forma de entrada exercem 
algum efeito sobre o desempenho das empresas.  

A Tabela 5 a seguir mostra o resultado dos modelos quando se utiliza a variável 
dependente produtividade. A apresentação dos modelos segue o mesmo raciocínio 
da Tabela 4. 
Tabela 5 - Modelos com a variável de produtividade 

 Fonte: Elaborado pelo autor.  
* Significância a um nível de 10%;  
** Significância a um nível de 5%; 
*** Significância a um nível de 1%. 

 Boa parte do resultado da análise da produtividade apresentou o mesmo 
comportamento obtido quando analisado pela perspectiva das vendas. No entanto, 
foram encontrados alguns resultados interessantes e pertinentes nestes modelos.  

Variáveis Modelo 2a Modelo 2b Modelo 2c Modelo 2d
Constante 1,14e+07***(2,60) 9,30e+06**(2,44) 1,21e+07***(2,83) 8,96e+06***(2,66)
Aspectos internos
Experiência local 4,61e+04**(2,10) 4,58e+04**(2,07) 1,00e+05**(2,15) 1,04e+05**(2,20)
Nacionalidade CEO -1,10e+05(-0,19) -1,18e+05(-0,20) x x
Total de Expatriados x x 2,32e+04(0,77) 2,28e+04(0,76)
Wholly owned subsidiary -2,04e+06(-1,40) x -2,90e+06*(-1,70) x
International JV x 4,56e+06(1,35) x 6,23e+06(1,49)
Japanese-Japanese JV x 1,34e+06(1,28) x 1,94e+06*(1,69)
Aspectos externos
PIB per capita -1,71e+02(-1,64) -1,70e+02*(-1,65) -2,20e+02**(-2,16) -2,18e+02**(-2,18)
Crescimento PIB -1,62e+07**(-2,25) -1,61e+07***(-2,23) -1,40e+07***(-2,65) -1,42e+07***(-2,68)
Inflação anual -2.68e+07**(-2,19) -2,79e+07***(-2,29) -1,45e+07(-1,24) -1,48e+07(-1,29)
Pré-crise 2,48e+06***(3,30) 2,44e+06***(3,25) 1,61e+06***(3,03) 1,62e+06***(3,05)
Variável de controle
Tamanho da subsidiária -2,55e+03***(-12,43) -2,55e+03***(-12,36) -1,90e+03***(-3,49) -1,88e+03***(-3,43)
Número de Observações 7.421 7.421 6.400 6.400
Quantidade de Subsidiárias 2.189 2.189 1.879 1.879
F 26,5 23,48 5,2 4,61
Prob > F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Overall R² 0,0009 0,0005 0,0001 0,0001
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 Nota-se que, nos aspectos internos, a experiência local continua tendo uma 
relação positiva e significativa (p<0,05) com o desempenho em todos os modelos, 
seguindo os mesmos resultados obtidos quando considerado o volume de vendas. 
 Para a gestão da subsidiária, a nacionalidade do CEO também mostrou não 
ser significativa com relação à performance. Nota-se, entretanto, que a variável Total 
de Expatriados se tornou não significativa (p>0,10), diferente do resultado obtido 
anteriormente com a medida de vendas. Isto pode ser explicado, já que a atuação dos 
expatriados é importante para o volume total de vendas obtido pela subsidiária, mas 
não tanto quando se mede pela produtividade.    
 Um achado interessante no aspecto interno está relacionado ao modo de 
entrada. Nota-se que, contrário ao esperado, a WOS tem uma relação negativa e 
significativa (p<0,10) com a performance (Modelo 1c). Isto implica que a WOS 
apresentou uma produtividade inferior à Joint Venture. Para melhor explicar este 
resultado contrário, é necessário olhar para o modelo 1d. Neste caso, não é todo o 
tipo de Joint Venture que tem um desempenho superior à WOS. Apenas a Joint 
Venture formada por parceiros da mesma nacionalidade, ou seja, Japanese-Japanese 
JV, apresenta um desempenho superior e significativo (p<0.05). Enquanto isso, a 
International JV tem uma produtividade inferior comparada à WOS, porém não 
significativa (p>0.10). Isto sugere que as Joint Ventures com parceiros da mesma 
nacionalidade obtêm um resultado melhor do que outros tipos de JV ou às WOS. Este 
mesmo efeito corrobora os achados da pesquisa de Ogasavara e Hoshino (2007). 
Delios e Beamish (2004), mesmo chegando a uma visão contrária desta, afirmando 
que as WOS têm um desempenho superior, também enxergam que há casos em que 
as JV alcançam e se igualam. Entretanto, quando se lida com uma crise, a opção de 
estar com uma parceira é melhor do que estar sozinho. 
 No entanto, de acordo com Barkema, Bell e Pennings (1996), em seu estudo 
sobre o desempenho das subsidiárias em termos de longevidade, o sucesso da 
parceria depende da JV ser formada por parceiros da mesma nacionalidade, pois, 
desta maneira, eles não enfrentam uma distância chamada “double layered 
acculturation”. Esta é uma distância cultural entre países e entre empresas. Portanto, 
no caso de empresa “local + japonesa”, existem dois níveis de diferença cultural, 
relacionados ao país e à organização. Enquanto em parcerias de duas empresas 
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japonesas, existirá apenas a diferença entre organizações. Esta distância ainda pode 
ser menor, visto que a JV pode ser formada por duas do mesmo grupo corporativo, 
em outras palavras, afiliadas. 
 Os aspectos externos acompanharam o comportamento dos modelos 
utilizando a variável de vendas, mas há alguns resultados sem significância (p>0,10), 
como o PIB per capita, no modelo 2a e a variável de inflação, quando empregada a 
variável com o total de expatriados. Nestes casos não é possível afirmar que há algum 
tipo de relação com a performance da subsidiária. A variável inflação, quando 
considerada a Nacionalidade do CEO (modelos 2a e 2b), manteve o mesmo 
comportamento, ou seja, quanto menor a inflação melhor o desempenho da 
subsidiária. O período pré-crise mostra uma melhor performance também para a 
produtividade. Por fim, as variáveis de PIB per capita e crescimento do PIB mantêm o 
comportamento de quando se considera as vendas totais. Ambas têm uma relação 
negativa e significativa (p<0,01) com o desempenho da subsidiária. 
 Nota-se ainda que foram também testados os modelos com a variável 
dependente como variação de vendas e variação da produtividade. Entretanto, o 
número de observações diminuiu de forma significativa em relação aos modelos 
anteriores, uma vez que se perde o ano inicial da observação. Isto porque a fórmula 
que contempla a variação das vendas ou produtividade contempla o ano de 
observação com relação ao ano anterior. Além disso, em virtude de missing values, 
nem todas as observações tinham dois anos consecutivos de dados para realizar o 
cálculo de variação. Com isso, o modelo final foi pouco significativo (p<0,10) e, 
portanto, optou-se por não apresentar estes modelos. Todavia, há poucas relações 
que se possa estabelecer entre as variáveis e o desempenho. Apenas duas variáveis 
dos aspectos externos apresentaram uma relação significativa, o crescimento do PIB, 
negativamente, e a inflação, positivamente. Nenhum dos aspectos internos se 
mostrou significativo, não podendo ser feita nenhuma relação entre estas variáveis e 
a performance da subsidiária.  
 Após realizar as análises empíricas, a Tabela 6 sumariza as hipóteses testadas 
nos modelos. Nota-se que apenas duas hipóteses são totalmente confirmadas, H3 e 
H5, ou seja, em todos os modelos propostos, as variáveis para explicá-la tiveram 
significância (p<0,10) positiva. Por outro lado, há hipóteses que foram totalmente 
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rejeitadas, H1a e H2a, pois não houve nenhuma variável com significância (p>0,10) 
que as explicasse. Por fim, há hipóteses que foram aceitas ou rejeitadas dependendo 
de quais variáveis foram utilizadas, tanto dependentes quanto independentes. Neste 
último caso, a H1b foi aceita apenas quando se utilizou a variável produtividade, no 
modelo 2d. A H2b foi aceita apenas nos modelos que consideram a variável vendas e 
total de expatriados, 1c e 1d. A última hipótese, que apresentou variáveis que a 
rejeitam e a aceitam, é a H4. Neste caso, há coeficientes significativos (p<0,10) em 
ambas as variáveis dependentes. Em todos os modelos, a inflação faz com que a 
hipótese seja aceita, enquanto o PIB per capita e o crescimento do PIB fazem com 
que ela seja rejeitada. 
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Tabela 6 - Sumarização das Hipóteses 

 Fonte: Elaborado pelo autor.

Hipóteses Descrição Resultado Variável - Vendas Variável - Produtividade

Hipótese 1a
Subsidiárias estrangeiras que entraram no mercado europeu como 
Wholly Owned Subsidiary, tem um desempenho superior, em período 
de crise econômica, em comparação aquelas que entraram por meio 
de joint ventures. 

Não Suportada
Nenhum modelo obteve 

resultados para que esta hipótese 
fosse suportada.

Nenhum modelo obteve 
resultados para que esta hipótese 

fosse suportada.

Hipótese 1b
Subsidiárias estrangeiras que entraram no mercado europeu como 
joint venture com parceiros da mesma nacionalidade, tem um 
desempenho superior em período de crise econômica que outros tipos 
de joint ventures.

Suportada/
Não Suportada

Nenhum modelo obteve 
resultados para que esta hipótese 

fosse suportada.
Apenas o Modelo 2d, comprova 

esta hipótese.

Hipótese 2a Subsidiárias cujo o gestor é da mesma nacionalidade da matriz, tem 
uma performance melhor durante períodos de crise econômica. Não Suportada

Nenhum modelo obteve 
resultados para que esta hipótese 

fosse suportada.
Nenhum modelo obteve 

resultados para que esta hipótese 
fosse aceita.

Hipótese 2b Subsidiárias cujo o número de expatriados é maior, tem uma 
performance melhor durante períodos de crise econômica.

Suportada/
Não Suportada

Todos os modelos gerados 
confirmam suportam esta 

hipótese
Nenhum modelo obteve 

resultados para que esta hipótese 
fosse suportada.

Hipótese 3
Subsidiárias com maior experiência no país local, tem uma 
performance melhor, durante períodos de crise, em relação aquelas 
empresas instaladas mais recentemente.

Suportada
Todos os modelos gerados 
confirmam suportam esta 

hipótese
Todos os modelos gerados 
confirmam suportam esta 

hipótese

Hipótese 4 Quanto melhores os aspectos macroeconômicos de um país, durante 
períodos de crise, melhor é a performance da subsidiária.

Suportada/
Não Suportada

Apenas a inflação confirma a 
hipótese, enquanto o PIB per 
capita e o crescimento do PIB, 
revelam exatamente o oposto.

Apenas a inflação confirma a 
hipótese, apesar de não ser 

significativa quando utiliza-se a 
variável Nacionalidade CEO, 

enquanto o PIB per capita e o 
crescimento do PIB, revelam 

exatamente o oposto.

Hipótese 5 O desempenho da subsidiária nos anos que antecedem a crise 
econômica é superior ao desempenho durante a mesma. Suportada

Todos os modelos gerados 
confirmam suportam esta 

hipótese

Todos os modelos gerados 
confirmam a veracidade desta 

hipótese, menos os que utilizam a 
variável "total de expatriados".
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6. CONCLUSÃO 
O efeito de uma recessão econômica pode ser devastador para um país, para 

sua população e também para as organizações que nele estão estabelecidas. Em 
períodos como este, subsidiárias estrangeiras tendem a encerrar operações, gerando 
maior desemprego, diminuindo a renda das famílias, elevando a taxa de inflação, entre 
outros. A opção de saída de filial de um país já foi estudada em outros trabalhos, 
envolvendo períodos de crise ou não (CHUNG et al., 2010; CHUNG; LEE; LEE, 2013; 
GODART; GÖRG; HANLEY, 2011; FREITAS, 2012). Entretanto, o desempenho da 
subsidiária, medido em termos de indicadores de vendas e produtividade, não é 
suficientemente explorado na literatura. Adicionalmente, a identificação de quais 
aspectos internos e externos, em conjunto, são realmente relevantes para lidar com 
este período de crise ainda é pouco estudada na área de administração. Estas são 
lacunas que a presente dissertação se propôs a responder. 

Esta pesquisa conseguiu atingir todos os objetivos propostos. Em primeiro 
lugar, mostrou que em período de crise econômica, os modos de entrada impactam 
de forma diferente dependendo do indicador de desempenho. Os achados do modo 
de entrada não são significativos quando relacionados às vendas brutas, o que 
corrobora o estudo de Dias, Rocha e Silva (2012). Entretanto, quando o desempenho 
é o ganho efetivo das vendas por funcionário, as Joint Ventures formadas por 
parceiros da mesma nacionalidade mostraram um desempenho superior aos demais 
modos de entrada. Isto implica que análises deste tipo devem levar em consideração 
os períodos de crise econômica bem como diferentes tipos de Joint Ventures, pois 
nestas épocas observar com maior atenção como uma subsidiária está estabelecida 
em um país pode influenciar na forma de análise e nos resultados encontrados. Por 
se tratar deste período em específico, este resultado contradiz diversos estudos que 
identificaram que o controle integral possui um desempenho superior às Joint 
Ventures. (CHANG; CHUNG; MOON, 2013; WOODCOCK; BEAMISH; MAKINO, 
1994). Acredita-se que neste cenário o mercado se comporte de maneira diferente 
aos estudados nas pesquisas anteriores. Portanto, em períodos de recessão 
econômica, o modo de entrada tem realmente uma influência sobre o desempenho de 
subsidiária com operações no continente Europeu, quando considerada a 
produtividade como indicador de desempenho.  
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Em segundo lugar, o estudo conseguiu avaliar como a gestão da subsidiária 
influencia no seu desempenho em períodos de crise econômica. Assim, os resultados 
obtidos pela pesquisa novamente contradizem aos de outros estudos, como o de 
Vieira e Zilbovicius (2007). Ter um gestor principal (CEO) da mesma nacionalidade da 
matriz não impacta no desempenho da unidade no exterior. Mesmo Welch e Welch 
(2008) afirmando que a comunicação entre matriz e CEO é facilitada e mais clara 
quando são da mesma nacionalidade, tanto por questões de idioma quanto por 
questões culturais, estas “vantagens” não se mostraram úteis para as multinacionais 
localizadas na Europa durante períodos de crise. Entretanto, quando se considera o 
time de expatriados, estes sendo um conjunto de pessoas auxiliando na gestão da 
subsidiária, é possível identificar que há um impacto positivo sobre as vendas totais. 
Isto implica que ter um número maior de expatriados auxilia no aumento da venda, 
porém o mesmo efeito não é encontrado quando considerada a produtividade. Desta 
maneira, é possível constatar que o envio de colaboradores para uma filial fora do 
país de origem, como um time de gestores e não como o diretor principal, auxilia para 
um bom desempenho das vendas da subsidiária durante períodos de crise econômica. 
Desta forma, é possível que as evidências de Welch e Welch (2008) possam contribuir 
de alguma maneira com o grupo de expatriados. 

O terceiro objetivo também foi atingido, mostrando que a experiência 
acumulada no mercado local é um fator importante para o desempenho nestes 
períodos mais turbulentos. Este resultado vai ao encontro de diversos outros estudos 
realizados (PENROSE, 1966; JOHANSON; VAHLNE, 1977; TANG; LIU, 2011, GAO 
et al., 2008; OGASAVARA; HOSHINO, 2008; MOREIRA; NORÕES; OGASAVARA, 
2014). Quanto mais tempo se passa em um país, melhor se torna a compreensão 
sobre a cultura e costumes locais, o idioma, o funcionamento do mercado etc., fazendo 
com que, durante períodos de crise, seja possível encontrar soluções para as 
adversidades, pois a empresa já passou por diversas situações. A solução tende a ser 
melhor quanto maior o conhecimento experiencial acumulado no país. 

O quarto objetivo também foi contemplado. Dentre os aspectos 
macroeconômicos, o estudo confirmou que quanto menor for a taxa de inflação em 
período de crise econômica, maior será o volume de vendas e a produtividade da 
subsidiária, corroborando Paula et al. (2011) e Oner (2010). Entretanto, indicadores 
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econômicos de renda como PIB per capita e o crescimento do PIB têm uma relação 
inversa com o desempenho da subsidiária. Isso sugere que países com baixo 
crescimento e com menor renda durante o período de estagnação econômica 
apresentam os melhores resultados de vendas e produtividade da subsidiária. É um 
resultado contraditório, mas que pode ser explicado pela busca constante de 
melhorias em termos de gestão e resultados, além do conhecimento acumulado pela 
subsidiária nestes mercados menores.   

Por fim, o último objetivo do estudo, relacionado ao efeito “pré-crise”, também 
foi contemplado. Em todos os anos que antecedem a recessão econômica de um país, 
as subsidiárias obtiveram uma melhor performance. É de se esperar que não só o 
país sofra economicamente nestes períodos com indicadores econômicos 
desfavoráveis, mas também as empresas que operam neste ambiente. Portanto, o 
período de crise econômica impacta negativamente no desempenho das subsidiárias. 
 Este trabalho apresenta contribuições importantes, particularmente ao realizar 
a análise com dados longitudinais em nível de subsidiária em período que abrange a 
crise econômica, já que, geralmente, as pesquisas são feitas com dados transversais, 
ou seja, baseadas apenas em um ano. Não é comum encontrar análises realizadas 
com observações através de vários anos com dados específicos de subsidiárias, mas 
apenas dados consolidados da empresa matriz. Portanto, a análise envolvendo vários 
anos é importante para que seja possível verificar fenômenos que não poderiam ser 
detectados caso se observasse dados em um período muito limitado. O envolvimento 
do fator “crises econômicas” também é bastante importante, pois como estes períodos 
acontecem frequentemente em todo o mundo, outras pesquisas, envolvendo 
diferentes aspectos e locais, complementarão as descobertas que outros estudos 
conseguiram identificar. 
 Outra importante contribuição que deve ser considerada com maior 
profundidade é a forma de entrada da subsidiária. Neste trabalho, foi possível 
comprovar a relevância deste fator para o desempenho das mesmas. Os resultados 
evidenciaram que há diferença quanto à nacionalidade da empresa que se escolhe 
para ser parceira neste tipo de operação. Percebe-se a importância de identificar as 
diferenças entre as diversas formas de entrada, particularmente os diferentes tipos de 
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Joint Ventures. No entanto, a busca por informações mais específicas mostra-se 
bastante pertinente para que novas descobertas possam ser alcançadas.  
 O comportamento dos mercados durante recessões econômicas é bastante 
imprevisível, bem como o das empresas. Entretanto, com as descobertas 
apresentadas neste trabalho, é possível entendê-las um pouco mais. Há implicações 
de grande importância para que gestores de empresas multinacionais compreendam 
quais fatores mais impactam suas filiais estrangeiras. Os resultados aqui 
apresentados poderão ser utilizados por multinacionais para entender melhor os 
aspectos que têm influência e o funcionamento do mercado durante períodos de crise 
financeira. Desta maneira, a tomada de decisão poderá ser feita com maior segurança 
para que atinja o indicador de desempenho mais importante para a gestão da 
subsidiária. Alguns gestores podem focar mais a expansão do negócio com o 
crescimento das vendas, conquistando maior participação de mercado, sem se 
preocupar tanto com a produtividade. Outros podem ter um enforque maior no ganho 
da produtividade que a subsidiária vai obtendo. Estes indicadores escolhidos vão 
depender das estratégias a seguir pela subsidiária. A pesquisa, justamente, permitiu 
elucidar esta questão mostrando os aspectos mais importantes para cada indicador 
de desempenho. 
 Uma limitação deste trabalho foi a não disponibilidade de um número maior de 
dados, como um ano a mais para o período pré- e pós-crise, o que totalizaria uma 
década de dados e implicaria em maiores informações para a elaboração dos 
modelos. Outro ponto que se pode destacar é a existência de muitos dados omissos 
(missing values) com relação ao volume de vendas, bem como de número de 
funcionários e expatriados. Isso impossibilitou a inclusão de diversas subsidiárias na 
análise. A questão do idioma limita a seleção dos dados a serem utilizados da base 
Toyo Keizai. Por ela ser totalmente em língua japonesa, foi possível traduzir dados 
mais simples e com poucas variações, bem como dados com números, porém, não 
foi possível a tradução de dados sobre a indústria a que cada subsidiária pertence e 
seus principais produtos, que poderiam ser utilizados para controlar o setor de 
atuação. 
 Outra limitação do estudo está relacionada à amostra utilizada. Os resultados 
podem ser específicos para empresas multinacionais japonesas ou para o contexto 



66 
 

 
 

europeu. Por outro lado, nota-se que é uma das únicas bases de dados com nível de 
detalhamento de cada subsidiária em operação. Sugere-se que futuras pesquisas 
realizem análises envolvendo outras nacionalidades de subsidiárias, bem como de 
outras regiões para examinar quais aspectos são relevantes para obter um bom 
desempenho em crises econômicas. 
 Sugere-se, ainda, que futuros trabalhos analisem amostras de subsidiárias 
originárias de outros países e realizem um estudo mais aprofundado envolvendo a 
experiência acumulada tanto no mercado local como adquirida internacionalmente, 
assim como a permanência do mesmo diretor na subsidiária pode resultar na 
descoberta de uma relação entre estes fatores. Para uma melhor compreensão das 
empresas nos mercados onde atuam, convém que, nos aspectos externos, sejam 
adicionados fatores institucionais, culturais, sociais etc., diversificando as variáveis 
além dos aspectos macroeconômicos. 
 Por fim, apesar destas limitações, com esta pesquisa foi possível comprovar 
importantes resultados. Mais importante, as evidências mostram que não deve ser 
ignorado o período de crises econômicas nas análises longitudinais, particularmente 
das operações de subsidiárias estrangeiras. Tais resultados poderão apoiar novos 
estudos nesta área, além de conceder às empresas multinacionais importantes 
informações para futuras tomadas de decisão e elaboração de uma estratégia de 
expansão internacional. 
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