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RESUMO 

 
A sobrevivência da subsidiária é importante indicador de sucesso de investimentos estrangeiros. 

Diversos estudos concentram esforços no exame da sobrevivência. A abordagem institucional 

surge como uma alternativa de investigação do tema. No entanto, são geralmente restritos a 

poucas distâncias institucionais nacionais. Esta investigação tem o intuito de contribuir para a 

literatura ao examinar o impacto de nove distâncias institucionais (DI) na sobrevivência da 

subsidiária em continente diferente da matriz. Além disto, investiga a experiência local e seu 

efeito moderador na redução das distâncias institucionais nacionais. As hipóteses foram 

testadas em 1.650 observações de subsidiárias em 36 países, em estudo longitudinal no período 

de 2007-2014. A Taxa de Risco (hazard ratio) foi implementada com a Regressão Cox para a 

execução. Os modelos indicaram efetividade com alto grau de significância. Os resultados 

sugerem que as DI nacionais impactam significativamente na sobrevivência. Entre as nove DI 

examinadas, seis evidenciam o risco à sobrevivência relacionados aos aspectos administrativos, 

demográficos, políticos, conhecimento, global e cultural. A experiência local também 

desempenha papel relevante para a continuidade, entretanto, não é capaz de moderar as DI para 

a sobrevivência da subsidiária. Espera-se que estas evidências possam fornecer importantes 

informações para o processo estratégico e contribuir para o sucesso e sobrevivência das 

operações internacionais.  

 

Palavras-chave: Subsidiárias. Internacionalização. Distâncias institucionais. Sobrevivência. 

Experiência. 

 



  

  

ABSTRACT 

 

Survival of overseas subsidiaries is an important success indicator of foreign investments. Many 

studies have applied efforts to investigate the survival analysis and research on an institutional 

approach has been undertaken in this way. However, these studies are generally restricted to 

low numbers of institutional distance (ID). This research aimed to examine the impact of nine 

IDs and local experience on subsidiary survival controlled at the host. Moreover, this study 

investigated whether possible moderating effects of local experience reduce the ID between 

countries. The sample was comprised of 1,650 observations of foreign subsidiaries established 

in 36 European countries, applying a longitudinal study for the period of 2007-2014. The hazard 

ratio was implemented with the Cox Regression in panel data. The findings indicate that the ID 

significantly affects subsidiary survival. Out of nine distances, three increased the risk of 

mortality, while three reduced the longevity. Local experience also plays an important role for 

continuity of operations in the local market. However, this study did not reveal that local 

experience moderates the relationship between ID on subsidiary survival. The findings can 

provide important information for the strategic process and contribute to the success and 

survival of international operations. 

Keywords: Subsidiary. Internationalization. Institutional distance. Survival. Experience. 
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1   INTRODUÇÃO 

1.1   DIFERENÇAS INTERNAS ENTRE PAÍSES E A SOBREVIVÊNCIA DA 
SUBSIDIÁRIA ESTRANGEIRA  

 Em negócios internacionais a seleção do país para implantar uma subsidiária 

apresenta incertezas à empresa multinacional. A preocupação não se restringe a forma de 

entrada (OGASAVARA, 2014) mas o desconhecimento do ambiente em seus mais diferentes 

aspectos. Estão envolvidas diferenças existentes entre o país da matriz e o país que receberá o 

investimento e como o desconhecido pode impactar no sucesso do investimento. Este cenário 

tem levado pesquisadores da área de negócios internacionais a dedicarem atenção às distâncias 

institucionais (BERRY; GUILLÉN; ZHOU, 2010).  

Ao observar desvantagens em ser estrangeiro em um mercado externo, Hymer 

(1960) expôs um tema recorrente em negócios internacionais, as diferenças entre países. Mais 

tarde, John Dunning (1988) indicou que os países enfrentam objeções além dos limites 

geográficos para conquistar sucesso em outro país. Sua proposta fomentou pesquisas sobre as 

disparidades culturais, econômicas, políticas e sociais.  

A investigação das diferenças internas entre os países apresentou um campo para 

que pesquisadores avançassem por diferentes taxonomias. Os constructos de perspectiva 

institucional têm suportado investigações para diferentes áreas de negócios internacionais 

(BERRY; GUILLÉN; ZHOU, 2010). O arcabouço teórico da abordagem institucional tem sido 

utilizado para a identificar critérios, explorar e avaliar o modo de entrada (BROUTHERS; 

BROUTHERS, 2000; VIDÁL-SUAREZ; LÓPES-DUARTE, 2013), para determinar e explorar 

a performance da expansão de investimentos estrangeiros (DROGENDIJK; MARTIN, 2015; 

SIEGEL; LICHT; SCHWARTZ, 2012), para auxiliar na localização de investimentos (YOO, 

2015). 

A avaliação da performance de afiliados (GHEMAWAT, 2001; WILKINSON, 

2008; COLAKOGLU; CALIGIURI, 2008) e aspectos sobre a decisão estratégica (HENNART; 

LARIMO, 1998; TIHANYI; GRIFFITH; RUSSEL, 2005) e a exploração sobre a sequência de 

mercado e estratégias de entrada (MEYER et al, 2009; YIU; MAKINO, 2002) também são 

suportados com a perspectiva da abordagem institucional.  
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Observações sobre o constructo da distância Cultural entre países também tem 

contribuído para o avanço desta perspectiva em negócios internacionais. Diferentes 

perspectivas de exame são empreendidas, como a aglomeração de países em blocos por 

semelhanças culturais e as barreiras aos negócios (BARKENA; BELL; PENNINGS, 1996), 

custos de transação entre países e estratégias das empresas (HENNART; LARIMO, 1998), e 

também sobre o desempenho da subsidiária (TIHANYI; GRIFFITH; RUSSEL, 2005). Estes 

estudos evidenciam que a perspectiva institucional é um campo de investigação produtiva nesta 

área, e que seu exame pode contribuir para o processo de internacionalização de empresas. 

O avanço da perspectiva institucional, novas literaturas dedicam-se ao exame em 

que captem mais minuciosamente o que cada constructo pode ajudar elucidar. A diversidade de 

constructos da abordagem institucional, mesmo após décadas de pesquisa tem suportado 

diversas investidas. Analisar as diferenças existentes entre países na perspectiva institucional 

pode representar um campo produtivo para os negócios internacionais (JACKSON; DEEG, 

2008). 

Enfrentar o desafio de internacionalização com a implantação de subsidiárias 

estrangeiras pode encontrar nesta perspectiva evidencias de como reduzir riscos e incertezas. E 

auxiliar o processo estratégico e da tomada de decisão para a escolha do país, o modo de entrada, 

o tipo de investimento, controle, governança, entre outros aspectos. Como enfatizam Hennart e 

Larimo (1998), a diferença cultural é apenas uma das distâncias que impactam nos custos de 

transação, e a análise das diferenças econômicas podem fomentar o crescimento da MNE 

(HENISZ, 2000). A existência de evidências sobre as peculiaridades de cada país, sobre o 

constructo das distâncias institucionais evidenciam o propósito de investigação deste campo 

para a área de negócios internacionais. Seu exame pode fornecer informações que auxiliem 

transpor as dificuldades do novo país (KOSTOVA, 1999). Podem fornecer indicativos que 

auxiliem aumentar a probabilidade de sobrevivência (KOSTOVA; ROTH; DACIN, 2008), e, 

ainda corroborar para a seleção de estratégias de investimentos e orientação longo prazo na 

sobrevivência da subsidiária (PENG; BEAMISH, 2014; GAUR; LU, 2007; GERINGER; 

HEBERT, 1989).  

Entretanto, muitos estudos anteriores foram restritos a uma ou poucas dimensões 

desta abordagem. Poucos são os estudos que ampliam a quantidade de distâncias examinadas. 

Gaur e Lu (2007) e Bae e Salomon (2010) clamam por pesquisadores que dediquem seus 
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estudos no exame do impacto das distâncias institucionais sobre da subsidiária. Empreender 

sobre as distâncias institucionais para captar implicações diante do processo de 

internacionalização. Neste sentido, esta investigação empreende para alcançar este campo de 

pesquisa. 

A investigação de Berry, Guillén e Zhou (2010) proveu índices das diferenças 

transnacionais, entre nações, para a comparação de díades em nove diferentes dimensões, as 

distâncias institucionais. Distâncias Administrativas, Demográficas, Políticas, Econômicas, de 

Conhecimento, de Acesso e Conectividade Global, Cultural e Geográfica. Este conjunto de 

nove distâncias compostas por diferentes constructos, captam as dimensões de cada país sobre 

a análise de uma abordagem institucional. As investigações com a utilização das distâncias 

institucionais têm sido empreendidas a diferentes contextos na área de negócios internacionais.  

A oportunidade para investigar a relação das distâncias institucionais com a 

subsidiária e compreender como interagem com a sobrevivência da subsidiária. Existe neste 

campo uma lacuna na literatura: investigações que combinem o efeito das distâncias 

institucionais na sobrevivência da subsidiária estrangeira. Esta é a proposta dessa dissertação. 

Investigar a relação das distâncias institucionais com a sobrevivência da subsidiária estrangeira 

em observação de painel (2007-2014). Os esforços também são direcionados a explorar a 

experiência local e seu efeito moderados sobre as distâncias institucionais.  

O caráter empírico desta dissertação é direcionado a uma amostra composta por 

multinacionais com origem no mesmo país e que possuam subsidiárias estrangeiras. Para a 

realização foi selecionada uma amostra constituída por subsidiárias de empresas japonesas 

presentes em outros países. A seleção por subsidiárias tem servido como objeto de investigação 

para diversos estudos na área de negócios internacionais (OGASAVARA, 2014; ANDO; 

ENDO, 2013; DAI; EDEN; BEAMISH, 2013; BELDERBOUS; ZOU, 2009; COLAKOGLU; 

CALIGIURI, 2008; GAUR; LU, 2007; GOERZEN; MAKINO, 2007; DELIOS; HENISZ, 

2003; SOHN, 1994). Adicionalmente, o Japão foi o quinto maior investidor estrangeiro durante 

o período 1970-2012 (UNCTAD, 2015) e o único país do oriente a figurar entre os Top 5 em 

investimento direto estrangeiro realizado (outflow foreign direct investment).  

O grande diferencial em comparação as multinacionais de outras nacionalidades, é 

que boa parte das operações internacionais das empresas japonesas não se limita aos dados 
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consolidados da matriz. Existe uma base de dados em nível de subsidiária estrangeira. Isto 

possibilita uma análise empírica em nível de maior detalhamento das operações estrangeiras em 

diversas localidades. A coleta de dados é contemplada por fontes documentais do anuário de 

investimentos japoneses no exterior publicado pela Toyo Keizai Inc. 

A análise de dados é feita com a utilziação da análise de sobrevivência (Survival 

Analysis) e da Taxa de Risco (hazard ratio) implementado na Regressão Cox (COX; OAKES, 

1984). Esse modelo considera a influência das variáveis independentes, covariáveis na 

sobrevivência da subsidiária (OGASAVARA; HOSHINO, 2008). 

A pergunta de pesquisa desta investigação consiste em na descrição de como as 

distâncias institucionais impactam na sobrevivência de subsidiárias estrangeiras. O 

objetivo geral deste estudo é investigar metodologicamente de forma descritiva-

quantitativamente o impacto das distâncias institucionais na sobrevivência das subsidiárias 

estrangeiras. Os objetivos específicos são desenvolvidos para questões que captem como cada 

uma das diferentes nove distâncias institucionais, conjuntamente e individualmente impactam 

na sobrevivência da subsidiária estrangeira. Além disto, investigar como a experiência local 

pode moderar tais distâncias. A variável de controle determinada é pelo tamanho da subsidiária. 

Assim, são apresentados os seguintes objetivos específicos: 

§   Examinar se conjuntamente as distâncias institucionais entre os países envolvidos 

impactam na sobrevivência da subsidiária estrangeira; 

§   Avaliar se individualmente as distâncias institucionais entre os países envolvidos 

impactam na sobrevivência da subsidiária estrangeira; 

§   Investigar se o aumento da distância institucional entre os países envolvidos tem 

impacto positivo ou negativo na sobrevivência da subsidiária estrangeira; 

§   Testar o efeito moderador da experiência local para diminuição da distância 

institucional entre os países envolvidos na sobrevivência da subsidiária estrangeira; 

§   Experimentar modelos individuais e de conjuntos das distâncias institucionais que 

sejam mais efetivos para predizer o impacto que exercem na probabilidade de fracasso 

da sobrevivência da subsidiária estrangeira.  

Esta investigação espera que com os resultados possa (i) contribuir para a literatura 

de negócios internacionais diante do clamor por exames que associem os efeitos das distâncias 

institucionais na sobrevivência de subsidiárias estrangeiras; (ii) analisar de forma longitudinal 
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como as distâncias institucionais impactam na sobrevivência subsidiária estrangeira; (iii) 

averiguar se a experiência local tem efeito moderador entre a experiência local para reduzir o 

impacto da distância institucional na sobrevivência. 

Como contribuição gerencial é esperado que as distâncias institucionais 

proporcionem diversas contribuições. Fornecer e amparar critérios para a seleção de mercados 

estrangeiros com análise das distâncias institucionais. Possibilitar a compreensão de 

informações peculiares do mercado selecionado para o processo internacionalização. Auxiliar 

nas diferentes estratégias sobre o modo de entrada, bem como indicar os desafios para o sucesso 

de sobrevivência. Apoiar a compreensão de como os países diferem entre si, e como obter 

vantagens por ser estrangeiro num mercado local. As contribuições pretendidas podem auxiliar 

em decisões sobre os custos transacionais envolvidos, sobre a capacidades e recursos da 

empresa. O alcance dos resultados esperados pode prover informações para minimizar risco e 

ameaças, e aumentar a probabilidade sucesso no processo de internacionalização. 

Para a discussão no campo acadêmico-científico, a expectativa é que os resultados 

proporcionem evidências significativas para o amparo de novas investigações sobre o impacto 

das distâncias institucionais para o campo da literatura de negócios internacionais. Em que 

diferentes perspectivas teóricas possam avançar com a utilização das distâncias institucionais. 

Portanto, encorajar que novos pesquisadores possam empreender na exploração da relação das 

distâncias institucionais com processo de internacionalização de empresas, em diferentes 

arcabouços teóricos. 

Esta dissertação está estruturada em cinco seções. A primeira seção é a Introdução. 

Descrita nos parágrafos anteriores, apresenta o cenário e a relevância desta pesquisa. A segunda 

seção, está a Revisão Teórica e a apresentação das Hipóteses a serem investigadas. É oferecido 

o arcabouço teórico de sustentação para a proposta desta dissertação e, igualmente para a 

proposição das hipóteses. A sustentação teórica apresentada nesta seção e serve para auxiliar a 

compreensão do leitor do caminho que se pretende percorrer com esta pesquisa. A terceira 

seção, apresenta o detalhamento dos procedimentos metodológicos, descrita como Método. O 

objetivo é mostrar ao leitor como o foi idealizado o projeto metodológico, e as etapas para sua 

realização. A quarta seção reúne os Resultados. Esta seção é composta pela Análise de Dados, 

Apresentação dos Resultados, a Discussão dos Resultados. Nesta seção são apresentadas as 

análises e os resultados alcançados. Assim como a discussão dos resultados e o status de 
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realização desta pesquisa. A Conclusão está presente na quinta seção, e resgata os objetivos 

desta pesquisa para que sejam apresentados ao leitor os aspectos conclusivos desta dissertação. 

São também descritas as limitações de pesquisa e a recomendações para estudos futuros. A 

última parte apresenta  as referências  desta produção.
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2   REVISÃO TEÓRICA E HIPÓTESES 

2.1   A SUBSIDIÁRIA ESTRANGEIRA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS 

 Internacionalização é o processo pelo qual a empresa deixa de operar nos limites do 

mercado nacional de origem e passa a explorar mercados estrangeiros (BORINI; RIBEIRO; 

COELHO, 2006). Ao decidir ampliar suas atividades além dos limites nacionais e alcançar 

mercados estrangeiros a empresa inicia o processo de internacionalização. A operação pode 

compreender desde simples relações comerciais, por meio de exportações para outro país, ou 

com em estágios mais complexos, como a implantação de atividades através de unidade própria 

de produção naquele país.  

O processo de internacionalização envolve um conjunto de estratégias para 

identificar critérios de seleção de mercados estrangeiros. Estão envolvidas estratégias sobre 

investimentos, performance e manutenção de atividades em mercados estrangeiros. As 

empresas não estão apenas preocupadas com a seleção do país ou região, mas também sobre a 

forma de entrada no mercado selecionado (OGASAVARA, 2014). A seleção pelo modo de 

realização de negócios no país estrangeiro tem consequências para a estratégia de expansão 

internacional da empresa. Averiguar quais mercados estão disponíveis para a expansão envolve 

a seleção de estratégias gerenciais adequadas.  

A implantação de atividades em outro país depende da seleção do modo de entrada 

para suas operações. A diferenciação do modo de entrada está relacionada a decisão de 

internacionalização pode ser por meio de exportações, licenciamento, franchising, alianças 

estratégicas ou pela implantação de subsidiária. O acesso ao mercado estrangeiro pode envolver 

a seleção pelo investimento direto estrangeiro, com participação de capital, ou sem participação 

de capital.  

Alternativa estratégica para o processo de internacionalização, a implantação de 

subsidiária estrangeira projeta o estabelecimento de unidade da empresa em país diferente de 

sua matriz. A literatura de desenvolvimento de subsidiárias em negócios internacionais 

contempla tipologias e estratégias para os empreendimentos de empresas multinacionais. Este 

campo de investigação, denominado literatura de subsidiárias, privilegia a compreensão da 

evolução dos papéis desempenhados pela subsidiária na estratégia da empresa.  
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Todavia, neste estudo o conceito de subsidiária não pretende distinguir tais 

tipologias ou sobre os papéis estratégicos para as MNEs. A subsidiária é tratada como a unidade 

internacional de empreendimento implantada em um país diferente da matriz, independente do 

modo de entrada, estratégia de propriedade ou governança. O foco está na investigação sobre a 

subsidiária estrangeira e sua sobrevivência. 

Este capítulo apresenta sua estrutura em que, após esta delimitação de campo para 

as subsidiárias em negócios internacionais, a imediata seção trata a sobrevivência da 

subsidiária. Em seguida é dissertado sobre a perspectiva institucional em negócios 

internacionais com o detalhamento das distâncias institucionais. Sequencialmente, é 

apresentado o desenvolvimento das hipóteses que a presente investigação pretende descrever 

com nesta proposta de pesquisa. 

 

2.2   SOBREVIVÊNCIA DA SUBSIDIÁRIA 

 No processo de internacionalização de empresas, um aspecto que merece atenção e 

tem sido considerado como objeto relevante de investigação da literatura de negócios 

internacionais é o desempenho da empresa (GLAUM, OESTERLE, 2007). O desempenho da 

empresa é uma das construções mais importantes da pesquisa em administração (KIRBY, 

2005). Richard et al (2009) afirmam que a investigação tem utilizado três principais medidas 

de desempenho: (i) as medidas objetivas, incluindo a contabilidade, os mercados financeiros, 

vendas e participação de mercado; (ii) medidas subjetivas, como a reputação e percepção de 

eficácia em termos de vendas e participação de mercado; e (iii) a sobrevivência - medida de 

sucesso pertinente para pesquisadores e gestores (DUNNE; ROBERTS; SAMUELSON, 1988). 

Na literatura de desempenho da subsidiária, a sobrevivência tem sido empregada 

para examinar como subsidiárias estrangeiras têm desempenhado seu papel, uma vez que outras 

medidas de desempenho ao nível da subsidiária estão indisponíveis (GARG, DELIOS, 2007). 

Os resultados de sobrevivência e desempenho financeiro estão intimamente relacionados 

(BAKER, KENNEDY, 2002). 

Neste cenário, a análise de sobrevivência tem despertado interesse de 

pesquisadores, e consequentemente proporcionado o aumento de trabalhos que tenham como 



  

  

25 

principal tratativa a sobrevivência da subsidiária. A sobrevivência é tratada na literatura da 

internacionalização de empresas e de estratégias gerenciais como a sequência das atividades da 

empresa, sem interrupção ou falha de sequência de atividades. 

O exame da sobrevivência é um desafio para a eficiência de investimento e seu 

exame pode fornecer indícios relevantes de performance das MNEs. De tal modo que examinar 

a sobrevivência da subsidiária em países estrangeiros apresenta-se como um indicador de 

sucesso dos investimentos realizados (GAUR; LU, 2007).  

O presente estudo trata a sobrevivência como continuidade das atividades da 

subsidiária de empresa estrangeira estabelecida em país diferente de sua matriz, ou seja, a 

sobrevivência da subsidiária controlada no exterior. Apesar da conceituação de sobrevivência 

ainda vaga e inconsistente (WANG; LARIMO, 2015) no campo dos negócios internacionais, 

diversos estudos tem concentrado esforços para contribuir para o estudo da sobrevivência das 

empresas estrangeiras e tem despertado o interesse de diferentes perspectivas, tanto para o 

campo da academia, como para o campo gerencial. 

A atenção despertada no exame da sobrevivência tem proporcionado pesquisas com 

diferentes abordagens, como investigações de perspectivas econômicas (MAKINO; 

BEAMISH, 1998; DELIOS; BEAMISH, 2001; RUGMAN; VERBEKE, 2004; CHUNG; 

BEAMISH, 2005; OGASAVARA; HOSHINO, 2008; DEMIRBAG; APAYDIN; TATOGLU; 

2011), fundamentados em recursos e vantagens das subsidiárias (RUGMAN, VERBEKE, 

2001) e sobre a orientação a longo prazo da subsidiária e seu papel (PENG, BEAMISH, 2014). 

A observação da sobrevivência sustenta a mensuração do sucesso e performance da 

subsidiária. A sobrevivência está positivamente atrelada às medidas financeiras e de satisfação 

de desempenho (GERINGER; HEBERT, 1989). De tal sorte que o desempenho é considerado 

um indicativo de performance do capital estrangeiro investido (DELIOS; BEAMISH, 2001) e 

da estratégia de propriedade (GERINGER; HEBERT, 1989). Assim, a sobrevivência pode ser 

compreendida como opção para alternativa para avaliar a performance da subsidiária. 

O sucesso da sobrevivência da subsidiária contempla a observação que os atores 

envolvidos reconheçam diferenças internas existentes entre o país da matriz e o país que a 

subsidiária é estabelecida. Além da observação, a capacidade de adaptar-se ao ambiente, aos 

atores e as instituições envolvidas são desafios para alcançar a longevidade. Ou seja, diferenças 
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institucionais presentes em cada uma das nações ao ingressar em um novo país (JACKSON, 

DEEG, 2008).  

Nesta abordagem empresas multinacionais precisam considerar às instituições 

internas de cada país envolvido e sua capacidade de adaptação e superação de possíveis 

objeções ao sucesso em negócios. Portanto, variáveis que envolvem as instituições, como 

culturais, comportamentais, sociais, tecnológicas, econômicas, políticas, administrativas, de 

conhecimento, e outras, podem fornecer importantes contribuições para a adequação necessária 

da subsidiária no exterior. O exame do conjunto de elementos institucionais entre as diferentes 

nações está sob a perspectiva institucional. 

A abordagem da perspectiva institucional em negócios internacionais suporta a 

estruturação de constructos que examinam as diferenças internas entre países (BERRY; 

GUILLÉN; ZHOU, 2010; GHEMAWAT, 2001) e contribui para compreender a influência que 

estes constructos exercem sobre as atividades da empresa noutro país. Kostova, Roth e Dacin 

(2008) defendem que o exame da internacionalização de empresas na abordagem institucional 

permite aumentar a probabilidade de sobrevivência e para seleção e adaptação de estratégias 

para o alcance deste objetivo. A compreensão da sobrevivência em conformidade com a 

perspectiva institucional é relevante para empresas cujas operações ultrapassam as fronteiras 

nacionais (BAE, SOLOMON, 2010).  

A próxima seção discorre sobre a abordagem institucional com as distâncias 

institucionais entre países em negócios internacionais. 

2.3   A ABORDAGEM INSTITUCIONAL E AS DISTÂNCIAS INSTITUCIONAIS EM 
NEGÓCIOS INTERNACIONAIS 

 Diversas teorias sobre a expansão internacional e investimento estrangeiro que têm 

servido de arcabouço teórico para a compreensão do processo de internacionalização de 

empresas. Nesta área, ampla atenção tem sido dirigida às características dos ambientes e atores 

dos países em que as empresas internacionalizadas operam. Por décadas pesquisadores 

investigam as idiossincrasias de cada país envolvido diante do processo de internacionalização. 

De um lado, o país sede da matriz da MNE e um conjunto com muitas características próprias 

para sua investigação. Do outro lado, a investigação dos aspectos peculiares do país que 

receberá o investimento na implantação de unidade estrangeira da empresa. 
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Ao observar as imperfeições do mercado para empresas estrangerias, Hymer (1960) 

tratou nesta abordagem as vantagens e desvantagens para empresas estrangeiras em competirem 

num mercado local. Nesta abordagem, empresas estrangeiras têm limitado conhecimento sobre 

as condições locais para competir no mercado local. Inicialmente isto pode ser uma 

desvantagem para a empresas estrangeira por causa da os custos adicionais de lidar com o novo 

ambiente. A discussão permanece na agenda de estudos até os dias atuais e ressalta a 

importância em verificar diferentes estratégias para o processo de internacionalização. A 

abordagem comportamental é uma das perspectivas teóricas presentes em negócios 

internacionais que avançou para este entendimento.  

A abordagem comportamental concebe a internacionalização de forma dinâmica. O 

modelo de Uppsala, vertente da abordagem comportamental do processo de internacionalização 

da firma (JOHANSON; VAHLNE, 1977) trata a internacionalização de empresas como um 

processo evolutivo de aprendizagem. Este modelo sugere que através do conhecimento 

adquirido em um determinado país ou região, com o desenvolvimento da aprendizagem no 

processo de internacionalização, elementos suficientes são reunidos para superar as 

dificuldades que empresa enfrenta ao iniciar atividades noutro país.  

De maneira geral, a existência de respostas positivas entre o conhecimento e as 

decisões de comprometimento de recursos no país selecionado (JOHANSON; VAHLNE, 1977) 

ajudam a superar estas barreiras. Para isto, a empresa deve conseguir desenvolver experiência 

para alcançar o sucesso de comprometimento em fazer negócios noutro país. Este objetivo pode 

ser identificado por critérios que auxiliem na seleção de estratégias de entrada em mercados 

estrangeiros. A inserção da empresa em determinada rede é uma alternativa para que a firma 

reduza as idiossincrasias daquele país. A estratégia de inserção numa rede pode permitir que 

algumas diferenças sejam minimizadas. A rede pode ser um importante aliado para a redução 

de incertezas.  

As barreiras para o sucesso nos negócios entre empresas em diferentes países não 

são restritas a apenas um constructo. Diversos fatores podem atrapalhar, ou auxiliar para os 

planos da firma em internacionalizar os negócios. Semelhanças entre sistemas políticos, 

administrativos e econômicos contribuem para a expansão (BERRY; GUILLÉN; ZHOU, 2010; 

GHEMAWAT, 2001) dos negócios entre nações. Para superar barreiras, buscar países que 

apresentem idioma comum entre eles pode ser uma alternativa estratégica de expansão. 
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Selecionar países que apresentem semelhanças entre os níveis de desenvolvimento industrial 

pode representar outro indicativo estratégico, ou ainda, a seleção por países que apresentem 

níveis de desenvolvimento tecnológico semelhantes entre eles. 

Este conjunto de diferentes aspectos comportamentais é constituído pelas 

características dos atores de cada sistema, daqueles que nele atuam e constituem tal sistema. A 

interação proporciona um ambiente peculiar de cada sistema e suas instituições. De origem 

sociológica, esta ideia está presente na conceituação de instituições. As instituições diferem 

entre si por tratarem de funções sociais diferentes, a maioria das sociedades conta com algumas 

formas de instituições (JOHNSON, 1997). Estudos sociológicos e organizacionais vêm 

empregando o conceito de instituições ao analisar as organizações diante dos ambientes e atores 

envolvidos. Uma instituição é um conjunto duradouro do modo de como atingir metas 

reconhecidas importantes para uma sociedade. Por exemplo, os ambientes cultural, econômico 

e político expressam padrões de instituições de uma sociedade.  

Os arranjos que compõem o ambiente econômico de determinada sociedade 

apresentam particularidades que são inerentes à uma instituição. As mesmas características que 

são homogêneas aos atores desta sociedade, representam heterogeneidades a outros sistemas 

econômicos. Isto é aplicado também a cultura, sistemas políticos, demográficos, entre outros. 

As organizações também reúnem estruturas adaptativas dentro de uma sociedade. O que 

justifica que também seja tratada sob o enfoque da perspectiva teórica das instituições. 

Um dos precursores do conceito de instituições foi Philip Selznick (1949). Selznick 

sugere que o ambiente institucional, dentro do qual a organização está inserida, exerce pressão 

sobre sua estrutura formal e social. Para ele, a organização tem uma estrutura social adaptativa, 

em semelhança a uma economia. A concepção da estrutura adaptativa e da integração de 

aspectos formais e sociais, técnicos e econômicos estaria presente décadas no cerne do que é 

retratado como a teoria ou abordagem institucional.  

Em consonância com a tradição sociológica de Selznick, a teoria institucional 

concentra a observação das organizações como inseridas em determinado setor, campo, país ou 

região. De tal sorte, que sobre a organização pode ser aplicada a análise de ambientes 

institucionais em que a mesma se insere e que interage com outros agentes. Em negócios 

internacionais a investigação desta abordagem é reconhecida como a perspectiva institucional, 
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ou teoria institucional. Sob este aspecto, é possível empreender sobre padrões de similaridades 

de instituições, tanto quanto as peculiaridades existentes entre diferentes países (KOGUT; 

SINGH, 1988; BERRY; GUILLÉN; ZHOU, 2010; GHEMAWAT, 2001; KOSTOVA, 1999) e 

suas consequências para os negócios internacionais. 

Estudos com a utilização das distâncias institucionais têm contribuído para decisões 

sobre o modo da entrada em mercados estrangeiros, na seleção dos países para investimentos, 

empreendedorismo, sobrevivência, performance, gerenciamento, estudo das organizações, 

transferência de conhecimento, modo de entrada e desempenho e a relação com a teoria de 

custos de transação.  

Presumir a peculiaridade dos ambientes sustenta avançar no âmbito da abordagem 

institucional e de sua relevância para negócios internacionais. Ao internacionalizar é oportuno 

para a firma a compreensão do país que a acolhe em suas mais diferentes instituições. Com esta 

abordagem surgiu o exame das distâncias institucionais e a investigação da visão baseada nas 

instituições (PENG et al, 2009). Ao explorar o caráter multidimensional das distâncias 

institucionais, o distanciamento ou a aproximação através dos países (BERRY; GUILLÉN; 

ZHOU, 2010; GHEMAWAT, 2001; KOSTOVA, 1999; KOGUT; SINGH, 1998) é colocado 

como principal investigação.  

A análise das distâncias institucionais pode proporcionar a compreensão de tais 

diferenças e suas implicações para o sucesso de empresas no processo de internacionalização 

(BAE; SALOMON, 2010) e para o desafio de continuidade da subsidiária. O exame das 

distâncias institucionais e a sobrevivência da empresa noutro país pode reunir importantes 

implicações para o aumento de probabilidade de sucesso. De tal sorte, que a investigação da 

hipótese H1 é investigará se: 

§   H1: Maior distância institucional impacta em menor sobrevivência da subsidiária 

estrangeira. 

  

Com esta hipótese, é esperado que países que apresentem índice mais elevados das 

distâncias institucionais, reunidas conjuntamente tais distâncias, comparativamente ao país de 

origem da matriz, indiquem relação direta de menor taxa de sobrevivência das subsidiárias, 

apresentando desta forma, maior taxa de risco de falha de continuidade da unidade estrangeira. 
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A investigação sobre esta hipótese pode indicar critérios para a escolha de mercados 

estrangeiros, fornecendo indícios para a averiguação prévia dos constructos da abordagem 

institucional e como estes impactam na sobrevivência da subsidiária estrangeira. 

2.4   AS DIMENSÕES DAS DISTÂNCIAS INSTITUCIONAIS 

O conceito de distância tem sido amplamente utilizado por pesquisadores em 

negócios internacionais para explicar variações nas estratégias de internacionalização e as 

operações em outros países. Além de administrar diferenças de distintos aspectos, como 

culturais, regulamentares e cognitivos, é necessário que a empresa desenvolva estratégias para 

o processo de entrada e superação das dificuldades frente as diferenças existentes. No entanto, 

a concepção de distâncias agrupadas permite capturar apenas parcialmente as dimensões nelas 

inseridas.  

Para explorar as dimensões envolvidas mais amplamente, a aproximação das 

distâncias institucionais da área de negócios internacionais tem possibilitado a estruturação de 

constructos para análise individual ou conjuntamente das diferenças transnacionais (BERRY; 

GUILLÉN; ZHOU, 2010; GHEMAWAT, 2001). Os elementos que compõem este conjunto de 

distâncias têm contribuído para a evolução de análises sob distintas diferentes perspectivas 

teóricas e mantem-se como um tema de grande interesse pela área.  

Compreender as diferenças que promovem a ideia das distâncias institucionais entre 

países tem fundamental importância para as empresas cujas operações ultrapassam as fronteiras 

nacionais (BAE; SOLOMON, 2010). Consequentemente, pesquisadores têm contribuído para 

captar a diversidade entre nações com a perspectiva institucional. O Tabela 1 apresenta um a 

um cada constructo proposto, assim como sua dimensão e a descrição no estudo proposto por 

Berry, Guillén e Zhou (2010) sobre as distâncias transnacionais com a abordagem institucional. 

TABELA 1 -   DIMENSÕES DAS DISTÂNCIAS INSTITUCIONAIS 

Constructo Dimensão Descrição 

Distância Administrativa Laços coloniais Se os pares de países compartilham laços coloniais 

Idioma comum % da população díade com mesmo idioma 

Religião comum % da população díade com mesmo religião 

Sistema jurídico Mesmo sistema jurídico da díade 
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Distância Geográfica Latitude e Longitude de cada país (matriz-subsidiária) 

Distância Demográfica Expectativa de vida Anos expectativa de vida após nascimento 

Taxa de natalidade Taxa de nascimento bruta (por 1000 habitantes) 

População abaixo de 
14 

% da população com idade entre 0 e 14 anos 

População abaixo de 65 % da população com idade de 65 anos ou mais 

Distância Política Incerteza política Medida de estabilidade política considerando agentes 
institucionais independentes com poder de veto 

Regime democrático Pontuação de democracia 

Tamanho Estado-nação Consumo do governo (% PIB) 

Membro WTO Membro do WTO (GATT antes 1993) 

Blocos regionais Participação em blocos comerciais regionais por díade 

Distância Financeira Crédito privado Crédito local para setor privado (% PIB) 

Mercado de capital Capitalização de mercado de empresas listadas (% PIB) 

Empresas listadas Número de empresas listadas na bolsa (por milhão de hab.) 

Distância de Conhecimento Patentes Número de patentes por milhões de habitantes 

Artigos acadêmicos Número de artigos acadêmicos por milhões de habitantes 

Distância de Acesso e 
Conectividade Global 

Gastos com turismo 
internacional 

Gastos com turismo internacional (% PIB) 

Receitas com turismo 
internacional 

Receitas com turismo internacional (% PIB) 

Usuários de internet Usuários de internet por 1000 habitantes 

Distância Econômica Renda PIB per capita (2000 US$)  

Inflação Deflator do PIB (% PIB) 

Exportações Exportações de bens e serviços (% PIB) 

Importações Importações de bens e serviços (% PIB) 

Distância Cultural Hofstede Cultural Index Índice composto por Kogut e Singh (1988) 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de Berry, Guillén e Zhou (2010). 

 

A próxima seção detalha individualmente cada uma das distâncias, explicando sua 

construção apresentando estudos sobre as mesmas e a consequente investigação delas. Além da 

hipótese H1, o presente trabalho apresenta a proposta de outras hipóteses sobre as distâncias 

individualmente. Deste modo, pretende-se que a investigação deste estudo permita avançar para 

a compreensão dos diferentes constructos sobre a sobrevivência da subsidiária longe da matriz. 
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2.4.1   Distância Administrativa 

A distância administrativa compreende a comparação entre sistemas de negócios 

nacionais, e os sistemas nacionais de negócios evidenciam características assimétricas sob 

diversos aspectos, dentre eles padrões administrativos (LA PORTA et al, 1998). São os 

diferentes padrões nacionais compostos por diferenças burocráticos sob a influência da relação 

colonizador-colônia, países díades, em idioma, religião e sistemas legislativos (GHEMAWAT, 

2001; HEINSZ, 2000; GULER; GUILLÉN, 2010).  

As distâncias administrativas não estão inseridas nas medidas culturais e políticas 

apesar de sua proximidade conceitual. A decisão é justificada por tais variáveis romperem os 

sistemas políticos nacionais, e desta forma, originam novos arranjos institucionais formais e 

informais que transcendem a natureza puramente política do Estado-nação (BERRY; 

GUILLÉN; ZHOU, 2010). Portanto, é possível que sua observação destacada das medidas 

culturais comporte o avanço sobre novas descobertas para a área de negócios, tanto para o 

campo gerencial como para a investigação empírica.  

Observar as distâncias administrativas tem contribuído para explicar a efetividade 

de novos negócios internacionais entre países com maior proximidade e sua influência em 

decisões gerenciais para empresas multinacionais (HENISZ, 2000). Internacionalizar denota a 

necessidade que a empresa considere diferentes sistemas nacionais dos diferentes países 

envolvidos para a análise e seleção de estratégias para sua efetividade. A MNE tem que criar 

formas para adaptar as estratégias de entrada, formas organizacionais e procedimentos internos 

para gerenciar com efetividade as diferenças existentes (JOHANSEN; VAHLNE, 1977; 

KOGUT; SINGH, 1988; KOSTOVA, 1999).  

As diferenças entre os países envolvidos servem de fonte de conhecimento para o 

gradualismo e a formação de uma rede (JOHANSON; VAHLNE, 1977) como estratégia de 

controle e governança para redução do impacto das diferenças sobre o sucesso da subsidiária. 

O gradualismo e a formação ou inserção em uma rede amparam adaptação de estratégias para 

a operação e também para a seleção do país que pode receber o investimento estrangeiro 

(GOERZEN; BEAMISH, 2005, BELDERBOS; ZOU; 2007; GOERZEN, 2007; CHUNG; LU; 

BEAMISH, 2008). Ionascu, Meyer e Estrin (2004) ressaltam que países distantes 

institucionalmente têm influência positiva na produtividade da subsidiária quando adotadas 
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práticas de políticas de transferência de conhecimento entre as unidades da multinacional.  

As adaptações que empresa precisa realizar para obter sucesso, indicam a relevância 

dos aspectos compreendidos no constructo da distância administrativa. Portanto, pode indicar 

critérios para a escolha do modo de entrada, auxiliar a verificação de quais países representam 

menores incertezas e compreender as diferentes estratégias de internacionalização.  

Diante destas justificativas, investigar o impacto que a distância administrativa tem 

sobre a sobrevivência da subsidiária sustenta a construção da hipótese H1a, onde: 

§   H1a: Quanto maior a distância administrativa entre os países envolvidos menor 

a sobrevivência da subsidiária estrangeira. 

 

2.4.2   Distância Geográfica 

Com base na teoria gravitacional, originariamente da física, e utilizada no viés 

econômico, países semelhantes em tamanhos e de proximidade tendem a atração de fluxo maior 

de comércio, e igualmente inverso, aos que possuem maior distanciamento menor o fluxo de 

comércio entre eles (FRANKEL; ROSE, 2002). A internacionalização de empresas considera 

a distância geográfica como uma variável para a seleção de países de destino de atividades. 

A distância geográfica tem influência direta sobre os negócios entre países por 

impactar diretamente sobre custos logísticos e custos de comunicação com informações entre 

sede e subsidiárias (GOERZEN; BEAMISH, 2003; CHAN; MAKINO, 2207; DAI; EDEN; 

BEAMISH, 2013). Para a distância geográfica, características de acessibilidade, distância 

física, infraestrutura, fuso horário, tipologias de transporte disponíveis, clima, topografia são 

atributos a serem considerados nos negócios. A decisão de fazer negócios sem considerar tais 

características peculiares de cada ponto geográfico apresenta desafios a sobrevivência e custos 

de transação. Os custos podem influir distintamente em diferentes tipos de negócios. Por 

exemplo, a diferença entre uma indústria de bens ou uma empresa de serviços, podem ser 

impactados diretamente por questões geográficas em seus custos no acesso a novos países 

(GHEMAWAT, 2001). 

As análises sobre as características das distâncias geográficas avançam em distintos 
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métodos. Alguns estudos ponderam a utilização de latitude e longitude no estudo das relações 

comerciais e seu impacto sobre os negócios, outros adotam a utilização de um grande círculo 

para determinar a distanciamento geográfico, ou ainda a estipular uma linha reta para 

determinar a distância entre países.  

Peculiaridades geográficas podem afetar o desempenho e a rentabilidade da 

subsidiária em associação a propriedade e variedade de produtos (DELIOS; BEAMISH, 2001). 

Para Delios e Beamish (2001) as estratégias de entrada da MNE são diretamente afetadas em 

sua rentabilidade e em seu desempenho pela seleção de países que apresentam dificuldades 

geográficas a realização de negócios. Os custos mais elevados incluídos na seleção de mercados 

para o processo de internacionalização afetam as diferentes estratégias de entrada, tanto a 

implantação de atividades, como para atividades de exportação.  

A geografia reúne aspectos importantes a serem considerados pelas MNEs, tanto na 

exigência de adaptação, quanto na seleção do modo de entrada (KRISHNA, 2003). Assim, é 

possível presumir que a distância geográfica apresenta validade para que a investigação sobre 

ela avance para a compreensão de sua relação com a capacidade da subsidiária de sobreviver. 

Com isto, a proposta da hipótese H1b, que discorre sobre a distância Geográfica, é apresentada 

sobre estas justificativas de tal forma que: 

§   H1b: Quanto maior a distância geográfica entre os países da matriz e subsidiária 

estrangeira, menor a sobrevivência da subsidiária. 

 

2.4.3   Distância Demográfica 

A seleção de determinado mercado internacional tem na atratividade de variáveis 

demográficas um importante indicador. Cada país reúne indicadores essenciais para a tomada 

de decisão e a previa compreensão das diferenças entre os países envolvidos. Diversos aspectos 

sobre a população e suas características, como tamanho, crescimento, distribuição etária, 

classes sociais permite que a MNE examine o grau de investimento necessário para romper a 

barreira do mercado em questão. O exame da demografia dos países tem fundamental 

importância para captar o nível das diferenças e toda a complexidade de tais dimensões entre 

nações (WHITLEY, 1992). 
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Ao considerar as distâncias demográficas, são observados indicadores que 

expressam as características para determinar além da atratividade de mercado, mas também seu 

potencial de crescimento. Desse modo, a análise dos índices de expectativa de vida, natalidade 

e da estratificação etária da população atestam características fundamentais da população dos 

países evidenciam as diferenças existentes entre eles (BERRY; GUILLÉN; ZHOU, 2010).  

Em negócios internacionais, o estudo dos índices demográficos tem sido 

tangenciado sobre a seleção de investimentos (ZHOU; GUILLÉN, 2014; WILLIANS; 

GRÉGOIRE, 2014) e o grau de envolvimento necessário para a efetividade da MNE. Este 

constructo, considera como a distância demográfica as diferenças existentes entre as 

peculiaridades de cada população nacional envolvida (WHITLEY, 1992; BERRY; GUILLÉN; 

ZHOU, 2010). Considerar características populacionais de cada nação sobre o tamanho 

populacional, crescimento, distribuição etária e classificação social permite captar a 

heterogeneidade de cada país comparativamente para o campo de negócios internacionais 

(HUYNH; MALLIK; HETTIHEWA, 2006).  

A empresa multinacional na seleção de país para investimento estrangeiro pode 

considerar as distâncias demográficas com a determinação da atratividade de mercado por seu 

potencial de crescimento (BERRY; GUILLÉN; ZHOU, 2010; BERRY; GUILLÉN; HENDI, 

2014; ZHOU; GUILLÉN, 2014) e de consumo (HUYNH; MALLIK; HETTIHEWA, 2006). 

Pesquisadores em negócios internacionais utilizam a dimensão demográfica para a seleção de 

investimentos (ZHOU; GUILLÉN, 2014; WILLIANS; GREGÓIRE, 2014).  

O nível de exigência da MNE em países que diferem amplamente entre a matriz e 

o país de destino pode implicar em maior grau de controle, a exigência de processos de 

internalização e ou na seleção de determinada forma de entrada naquele país. Considerando a 

justificativa dos estudos que avançaram sobre a distância demográfica em negócios 

internacionais, o presente estudo propõe que a sobrevivência da subsidiária pode ser impactada 

em países que apresentem maior desigualdade demográfica. Portanto, é proposto a investigação 

da hipótese H1c, em que: 

§   H1c: Quanto maior a distância demográfica entre os países, menor a 

sobrevivência da subsidiária estrangeira. 
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2.4.4   Distância Política 

Desde a teoria das imperfeições do mercado proposta por Hymer (1960), em que 

nela o autor sugere que intervenções governamentais, através de imposições políticas podem 

oferecer oportunidades para investimentos estrangeiros que a área de negócios internacionais 

debate a influência política nos negócios internacionais. A análise da influência do governo 

sobre a economia, estabilidade política, regime democrático ou autocrático, acordos comerciais 

locais ou mundiais impactam na seleção do país destino para investimentos estrangeiro. 

Portanto, os sistemas governamentais de cada país fundamentam a análise da distância Política. 

A influência que cada governo exerce sobre a economia nacional, sobre o direito de 

propriedade, nível democrático, estabilidade política, e da participação em acordos de blocos 

comerciais (BERRY; GUILLÉN; ZHOU, 2010) implicam, sobretudo na seleção do país destino 

para investimentos estrangeiro. A distância Política tem sido investigada para captar o impacto 

que a instabilidade política dos sistemas governamentais exerce na decisão do modo de entrada 

(DAI; EDEN; BEAMISH, 2013; GÁRCIA-CANAL; GUILLÉN, 2008; WAN, 2008; MA; 

DELIOS; 2007), o risco para sequência de investimento (DELIOS; HENISZ, 2003) e quais são 

as estratégias mais efetivas para redução das incertezas sobre estes aspectos (CHUNG; 

BEAMISH, 2005; PENG, 2003). 

Diferentes estudos têm avançado sobre como as diferenças políticas em 

comparação a sistemas de governo, instabilidade política, comparação do tamanho do país e 

sua economia em estudos para seleção de mercados estrangeiros, sequência de investimento 

direto e modo de entrada interferem na estratégia de internacionalização (DAI; EDEN; 

BEAMISH, 2013; WAN, 2008; MA; DELIOS; 2007; CHUNG; BEAMISH, 2005; PENG, 

2003; DELIOS; HENISZ, 2003; GÁRCIA-CANAL; GUILLÉN, 2008). 

Ao captar a vulnerabilidade política empresas multinacionais reduzem a 

legitimidade de propriedade com indústrias locais (OGASAVARA, 2014; PENG 2012). Deste 

modo, países com maior estabilidade política concentram maior grau de preferência para a 

internacionalização (CHAN; MAKINO, 2007) e para a seleção de investimentos estrangeiros, 

direto ou indireto. Portanto, é esperado pela MNE que o país selecionado para a implantação 

da subsidiária proporcione um grau mais elevado de segurança quanto sua estabilidade política 

e consequente segurança para os investimentos realizados.  
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Avançar sobre como a distância Política desempenha influência na probabilidade 

de sucesso da subsidiária estrangeira pode proporcionar descobertas relevantes sobre o processo 

de internacionalização de empresas. Além disto, pode contribuir para a compreensão de como 

o grau de influência que o governo de cada país desempenha sobre a economia, estabilidade 

política, regime democrático ou autocrático, de acordos comerciais impactam na seleção do 

país destino e no critério de escolha de mercados estrangeiros. A sobrevivência da subsidiária 

pode sofrer impacto da distância Política (HENISZ, 2000). O pressuposto suporta o exame das 

diferenças existentes e sua relação com a sobrevivência da subsidiária, assim é proposto a 

investigação da hipótese H1d, onde: 

§   H1d: Quanto maior a distância política entre os países envolvidos, menor a 

sobrevivência da subsidiária estrangeira. 

 

2.4.5   Distância Financeira  

A dimensão financeira contempla o desenvolvimento econômico nacional. A 

literatura de negócios internacionais o tema é referido na investigação sobre os níveis de 

desenvolvimento dos sistemas financeiros, o acesso ao crédito, e a forma como as empresas 

financiam suas operações (LA PORTA et al, 1998). A diversidade existente entre os níveis de 

desenvolvimento do setor financeiro reflete em indicadores sobre o sistema de crédito privado, 

mercado de capital, da acessibilidade e abertura financeira de determinada nação. Berry, 

Guillén e Zhou (2010) consideram que além das diferenças financeiras existentes entre os 

países, podem ser considerados indicadores do mercado de ações e de crédito, a inclusão da 

análise do número de empresas listadas no mercado de capital e o montante do crédito privado 

disponível, em percentagem do PIB para mensurar a distância financeira entre países. 

A capacidade financeira de parceiros locais constitui um fator de influência sobre 

decisão de entrada de empresas no mercado estrangeiros (JUNG; SUH, 2013). Os indicadores 

da distância financeira têm contribuído para análises a propósito do modo de governança 

corporativa (BOEH; BEAMISH, 2012), na escolha de países para investimento estrangeiro e 

aquisições de empresas (USHIJIMA, 2008; CHUNG; BEAMISH, 2005; SOMLEV; 

HOSHINO, 2005; CASSIDY; O’CALLAGHAN, 2006).  
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Com a análise das diferenças financeiras a empresa encontra subterfúgios para 

identificar critérios para a escolha de mercados estrangeiros, para a escolha do modo de entrada 

e amparo às estratégias de expansão internacional. Tais decisões estratégicas resultam no tempo 

e efetividade da performance da subsidiária (DELIOS; BEAMISH, 2001). A investigação da 

influência que distância financeira exerce na sobrevivência da subsidiária estrangeira sobre 

pode fornecer indícios favoráveis ao campo da estratégia internacional de empresas sobre 

diversos aspectos. Estão envolvidos temas como risco e grau de exigência de investimento, 

custos transacionais, ou vantagens por facilidades financeiras que cada país oferece. Isto posto, 

é indicado a hipótese H1e em que:  

§   H1e: Quanto maior a distância financeira entre os países envolvidos, menor a 

sobrevivência da subsidiária estrangeira. 

 

2.4.6   Distância de Conhecimento  

A capacidade de criação e inovação de uma nação proporciona implicações 

positivas no desenvolvimento econômico do país, demostra relação com o grau de 

desenvolvimento de investimentos estrangeiros. A distância do conhecimento tem concentrado 

investigações em associação a escolha de locais para investimentos estrangeiros (GULER; 

GUILLÉN, 2010). O número de patentes requisitadas e o grau de produção científica 

representam indicativos sobre a capacidade de geração de conhecimento de cada nação quando 

calculado per capta (FURMAN; PORTER; STERN, 2002).  

A distância de conhecimento pode afetar a performance da subsidiária. O 

conhecimento pode indicar uma barreira necessária a ser transposta para que os negócios 

prosperem. Isto faz com que MNE escolha estratégias que contemplem a transferência de 

conhecimento como forma de efetividade para que sua performance seja maximizada. O nível 

de conhecimento é fonte de controle da empresa (XU; LU, 2007) e a integração das unidades, 

matriz-subsidiária, é alternativa estratégica para efetividade na transferência de conhecimento 

(SHU-WEN; WEN-AN, 2013, FANG et al, 2013, ROUSTAN, 2011).  

Para a governança o nível de conhecimento local pode determinar políticas de 

expatriados na subsidiária (PENG, 2012; ANDO; KIM, 2006), assim o comportamento 
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organizacional exige arranjos estratégicos em países que apresentem níveis diferentes de 

conhecimento (SOHN, 1994). Ponderar a quantidade de patentes e produção científica de cada 

país pode proporcionar diferentes e novos enfoques para que as empresas considerem na 

avaliação do nível de conhecimento. Investigar como a distância de conhecimento, com 

acolhimento dos indicativos de patentes e produção científica de cada país, pode revelar 

contribuições para o processo gerencial de internacionalização. Além de ser importante para o 

processo gerencial ao indicar critérios de governança, transferência de conhecimento e 

avaliação de performance, a distância de conhecimento pode evidenciar se existe relação com 

a sobrevivência da subsidiária estrangeira. Deste modo, investiga-se a hipótese H1f: 

§   H1f – Quanto maior a distância de conhecimento entre os países envolvidos, 

menor a sobrevivência da subsidiária estrangeira. 

 

2.4.7   Distância de Acesso e Conectividade Global 

A capacidade turística que os países têm em receber e remeter turistas, além da 

importância para aspectos econômicos, indica a propensão de interagir com outros que não 

restritos aquele país. Isso contribui para o fomento de diversas áreas, não apenas para o turismo 

e a economia. A conjectura confirma a capacidade que determinada nação tem de acesso e 

difusão de informações (GUILLÉN; SUÁREZ, 2005) para outros países, e contribui como 

herança de conhecimento para a rede da empresa (BERRY; GUILLÉN; HENDI, 2014).  

Em negócios internacionais a distância de acesso e de conectividade global auxilia 

a observação sobre inovação, alianças, transferência de conhecimento, legitimidade e 

aprendizagem (POWELL; RHEE, 2013; SHU-WEN; WEN-AN; 2013; FANG et al, 2013; 

ROUSTAN, 2011; XU; LU, 2007). Fortes relações turísticas, tanto como país de destino, 

quanto de acolhimento, promovem a conectividade entre nações, mas também, a inclusão e 

facilidade de acesso a internet e a quantidade da população que tema acesso a grande rede global 

de computadores. Assim, a capacidade de conectar-se com outros países origina a distância de 

acesso e conectividade global (BERRY; GUILLÉN; ZHOU, 2010).  

Os países diferem em seus índices de capacidade turística e de acesso à internet, e 

estes indicativos podem ajudar na compreensão sobre diversos aspectos. O estudo dessa 
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dimensão pode fornecer indícios sobre como a empresa internacional pode valer-se para 

redução de incertezas (HENNART, 1991), probabilidade de saída, irreversibilidade de 

investimentos (SONG, 2014). A relação com a experiência (WANG; LARIMO, 2015; BERRY, 

2014; POWELL; RHEE, 2013) também encontra amparo na literatura sobre a capacidade que 

os países têm de acesso a informação. A literatura tem mostrado que uma das principais 

vantagens das empresas multinacionais está na capacidade de aprender a partir de um conjunto 

diversificado de ambientes e com a interação proporcionada por diferentes ambientes nacionais.  

No entanto, não há estudos que concentrem a perspectiva institucional e a 

mensuração da capacidade de acesso e conectividade global proposta por Berry, Guillén e Zhou 

(2010). Existe também espaço para estudos que apreciem a sobrevivência da subsidiária 

estrangeira com a distância de acesso e conectividade global. Esta lacuna de investigação, tanto 

para o campo da estratégia internacional, quanto para gerencial e das organizações fomenta a 

hipótese H1g:  

§   H1g: Quanto maior a distância de acesso e conectividade global entre os países 

envolvidos, menor a sobrevivência da subsidiária estrangeira. 

 

2.4.8   Distância Econômica 

A distância econômica tem sido tradicionalmente observada para indicar o 

potencial de mercado do país. No entanto, mais recentemente, além de avaliação do potencial 

do mercado, a distância econômica serviu de comparação entre do nível de desenvolvimento 

econômico entre países (MALHOTRA; SIVAKUMAR; ZHU, 2009). A diferença econômica 

existente entre os países envolve aspectos sobre economia, potencial de consumo, tamanho de 

mercado, associadas à estabilidade monetária, o produto interno bruto (PIB) e capacidade 

produtiva. Ghemawat (2001) indica que uma qualidade econômica importante de um mercado 

ou país, está na renda dos consumidores, e isto tem efeito sobre os níveis de comércio e parcerias 

que cada país consegue captar. Estes indicadores têm relação com o poder de compra e 

preferências do consumidor, a estabilidade econômica, e ainda a abertura da economia às 

influências externas (BERRY; GUILLÉN; ZHOU, 2010). O modo de entrada em mercados 

internacionais e estudo da performance e na sobrevivência da empresa (CAVES, 1996). 
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Países com níveis econômicos semelhantes podem facilitar a transferência de 

modelos de negócios (GHEMAWAT, 2001). A comparação entre países pode envolver a 

observação do nível de desenvolvimento econômico e características macroeconômicas. Para 

mensurar distâncias econômicas alguns aspectos da macroeconomia são considerados, como 

inflação, renda, balança comercial – importações versus exportações. Estas variáveis compõem 

indicadores que auxiliam na mensuração de distâncias entre nações para o processo de 

internacionalização de empresas em diferentes estudos (CHUNG; LEE; BEAMISH, 2013; 

CHUNG; LU; BEAMISH, 2008; PENG, 2001; HENISZ; WILLIAMSON, 1999).  

A comparação entre economias tem suportado diversos avanços na literatura de 

custos de transação, nível de propriedade, modo de entrada e desinvestimentos. As estruturas 

semelhantes entre países sobre o consumo, distribuição, comércio podem ser atrativos para 

investimentos estrangeiros. No entanto, custos mais elevados por decorrência de disparidades 

entre os níveis da distância econômica influenciam a comunicação e a interação entre empresas. 

Estas diferenças podem elevar custos de transação, proporcionando um cenário de incertezas 

para negócios internacionais (HUTZSCHENREUTER; KLEINDIENST; LANGE, 2014). 

Deste modo, é provável que a distância econômica afete o desempenho e por consequência a 

sobrevivência da subsidiária estrangeira. A hipótese H1h é proposta para verificar a relação das 

distâncias econômicas e com a sobrevivência da subsidiária, na forma que: 

§   H1h – Quanto maior a distância econômica entre países, menor a sobrevivência 

da subsidiária estrangeira. 

 

2.4.9   Distância Cultural 

A cultura tem ao longo dos anos despertado atenção dos pesquisadores em negócios 

internacionais (REIS et al, 2013) como a dimensão mais usada nos principais periódicos da 

área. Em 2010, este tema recebeu destaque em edição especial no Journal of International 

Business Studies (JIBS). Relevante para a área de negócios internacionais, sua apreciação 

contribui o campo organizacional tanto para decisões gerenciais como governança, como 

aspecto estratégico para alocação de investimentos e modo de entrada. Com tanto apelo, a 

literatura proporcionou o surgimento de diferentes modelos, entre eles os principais para o 

campo de negócios internacionais: Hall (1976, 1989), Hofstede (1980) e Trompenaars (1993). 
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Em 2004, surgiu o projeto GLOBE de House et al (2004). Os três primeiros concentram os 

modelos da taxonomia cultural que muitos pesquisadores têm assumido (REIS et al, 2013) em 

seus estudos. 

O estudo de Hofstede (1980) sobre a cultura de diferentes países publicado no livro 

Culture’s Consequences: International differences in work-related values, apresentou os 

resultados da investigação empírica realizada na identificação de quatro dimensões culturais 

básicas existente entre países. De acordo com Hofstede, essas quatro dimensões seriam 

suficientemente capazes para explicar diferenças ou semelhanças existentes na dimensão 

cultural de cada país e expressa por uma pontuação. Nesse estudo, foram pesquisados gestores 

da IBM presentes em 40 países. As dimensões culturais identificadas no estudo de Hofstede 

(1980) são: individualismo vs coletivismo, aversão a incerteza, distância do poder e 

masculinidade vs feminilidade. Posteriormente foram incorporadas outras duas dimensões, 

orientação a longo prazo e indulgência e contenção, perfazendo seis dimensões no estudo da 

cultura (HOFSTEDE, 2010). 

A capacidade dos indivíduos de lidarem com desproporcionalidade de poder é 

descrita como distância do poder, e tem interferência direta nas expectativas dos subordinados 

e gerentes sobre a tomada de decisões, expressão de opinião, manifestação de discordância e 

estilo de liderança adotada pela matriz (HOFSTEDE, 1980). A medida de individualismo vs 

coletivismo capta a capacidade em que o indivíduo tem preferência em agir como indivíduo em 

detrimento do grupo. Aversão à incerteza é definida como a tolerância dos membros do grupo 

para lidar com situações ambíguas, não estruturadas, imprevistas, e a predisposição dos 

indivíduos do grupo em lidar ou de evitar tais situações. 

A dimensão masculinidade vs feminilidade está relacionada ao grau em que valores 

masculinos tem prevalência sobre os femininos dentro de uma determinada cultura. Hofstede 

ressalta que questões como desempenho, competição, sucesso e assertividade são considerados 

valores do universo masculino, portanto tratadas como masculinidade. Já os valores femininos 

englobam solidariedade, cuidado com os fracos, cooperação, qualidade de vida, relações 

pessoais e de amizade. 

Posteriormente, outra dimensão foi inserida a esse trabalho (HOFSTEDE; BOND, 

1988) que propõe a orientação de longo prazo (confucian dynamism), está relacionada a 
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questões temporais de cultura e a atribuição de importância ao passado e ao futuro. Nela, 

culturas com características de orientação de a longo prazo concentram a valorização de 

aspectos como a persistência, moderação e o senso de vergonha dos indivíduos. Já para culturas 

orientadas a curto prazo valorizam aspectos à estabilidade pessoal de reciprocidade de favores 

e ou presentes. 

Indulgência e contenção, a sexta dimensão, está relacionada ao grau de controle que 

cada membro da sociedade tenta impor sobre seus desejos e impulsos (HOFSTEDE, 2010). 

Culturas de sociedades de fruição tendem a permitir a satisfação relativamente livre e 

imediatista dos desejos humanos básicos e naturais relacionados a aproveitar a vida com 

diversão. Para sociedades contidas, isso é uma gratificação que deve ser controlada e regulada 

por normas rígidas. 

Com seu trabalho, Gerrt Hofstede (1980) tornou-se o principal modelo de distância 

cultural utilizado em negócios internacionais (REIS et al, 2013) nas décadas recentes e tem sua 

utilização com múltiplos enfoques de pesquisa na área. A escolha pela utilização de sua 

metodologia para mensuração das distâncias culturais de países é justificada por duas razões. 

A primeira justificativa encontra na amplitude do número de países coletados em sua amostra, 

incialmente 40 países, e posteriormente ampliado para 62. A segunda justificativa, encontra nos 

estudos sobre a internacionalização explicação.  

No entanto, mesmo sendo o modelo mais utilizado, algumas pesquisas articularam 

críticas ao apontar inconsistências sobre a cobertura do trabalho de Hofstede. A utilização da 

IBM, como uma única organização no estudo, expõe a incerteza de representação da população 

total de um determinado país (LU, 2006; SMITH; DUGAN; TROMPENAARS, 1996). É 

provável que as distâncias culturais entre dois países sejam maiores que as percebidas pelos 

empregados de uma mesma organização, ou ainda, que a interação existente entre membros 

desse universo comum para eles contribua para uma possível distorção quando comparado a 

duas nações distintas (LU, 2006). 

A falácia ecológica é outra contradição apontada como ponto de fragilidade desse 

estudo. Com a utilização das medidas de Hofstede pelos pesquisadores ao compará-las a média 

da população podem incorrer no erro de interpretação de que o grupo analisado representa a 

grande população do país. As mudanças e sua relação com o tempo é outro ponto em destaque 
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no julgamento das medidas de Hofstede. O tempo sobre as mudanças culturais é apontado como 

vulnerabilidade do estudo por não considerar que aconteçam. As mudanças podem ocorrer com 

o tempo e acontecem com rapidamente (INGLEHART; BAKER, 2000).  

Outra crítica é apontada sobre a fragilidade ao reduzir a captação da diversidade das 

dimensões que os países possuem entre si, não restritamente aos aspectos captados como 

culturais (GHEMAWAT, 2001). Assim, como ressaltado pelas distâncias psíquicas 

(JOHANSON; VALHNE, 1977), diversos aspectos culturais têm sua base em perspectivas 

econômicas, linguísticas, religiosas, político-legal (TANG; KOVEOS, 2008).  

A compreensão da variável distância cultural pode ser determinada como o 

conjunto de particularidades existentes entre países e sua ponderação matriz-subsidiária. Por 

exemplo, uma empresa de origem japonesa ao selecionar um país europeu para implantação de 

uma subsidiária depara-se com diversos aspectos de distâncias culturais entre países de origem 

e de acolhimento, ou matriz e subsidiária. Empregados franceses que trabalham no Citibank 

instalado na França assumem a cultura francesa. Americanos que trabalham na Toyota 

assumem a cultura americana na subsidiária americana da empresa japonesa (CAPRAR, 2011). 

O estudo desse contexto pode oferecer informações relevantes entre os países de 

origem e de acolhimento a respeito da distância Cultural, contribuir para redução de incertezas 

e custos de expansão na internacionalização de empresas (JOHANSON; VAHLNE, 1977; 

KOGUT; SINGH, 1988; BARKEMA; BELL; PENNINGS, 1996; HENNART; LARIMO, 

1998). A distância Cultural tem apamparo que pesquisadores investiguem seu efeito sobre 

diferentes decisões estratégicas, de governança, controle, investimentos, seleção de países e 

modo de entrada. Wilkinson (1998) retratou o efeito que a cultura desempenha sobre o controle 

da subsidiária. Colakoglu e Caligiuri destacam a importância que a distância Cultural e os 

expatriados têm sobre a performance da subsidiária. A cultura impacta diretamente nas decisões 

estratégicas das MNEs (HENNART; LARIMO, 1998) e são fatores determinantes para a 

escolha do modo de entrada, a diversficifação internacional e a performance da MNE 

(TIHANYI; GRIFFITH; RUSSEL, 2005). 

Investigar a distância Cultural para a sobrevivência da subsidiária estrangeira 

apresenta o desafio de compreender que subsidiárias são extensões da cultura do país de 

acolhimento, e apresenta a matriz o desafio de entendimento da cultura local em comparação a 
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sua. Isto pode impactar na performance, na estratégia de controle e deve ser investigado. 

Portanto é pretendido investigar a hipótese H1i como:  

§   H1i: Quanto maior a distância cultural entre os países envolvidos, menor a 

sobrevivência da subsidiária estrangeira. 

 

Outro fator que pode afetar a sobrevivência da subsidiária consiste no conhecimento 

do mercado local e a experiência que se desenvolve naquele mercado. Na próxima reune 

assuntos experiência local e o possível desenvolimento de efeito moderador que esta variável 

pode exercer. 

 

2.5   EXPERIÊNCIA LOCAL 

As multinacionais podem explorar adequadamente as capacidades e recursos de 

suas subsidiárias para transferir conhecimento (BERRY, 2014) ou para o processo de inovação. 

A experiência local da subsidiária serve de indicação das capacidades da empresa multinacional 

(BARTLETT; GHOSHAL; 1999; DIKOVA; WITTELOOSTUIJN, 2009; GAUR; LU, 2007; 

BARKENA; VERMEULEN, 1998; MAKINO; DELIOS, 1996; JOHANSON; VAHLNE, 

1977). O desafio apresentado à multinacional está em conciliar a eficiência global em resposta 

ao local na aprendizagem (BARTLETT; GHOSHAL, 1999) e contribuição para o 

compartilhamento de conhecimento e recursos. A experiência adquirida proporciona uma 

vantagem informacional (OLIVEIRA JÚNIOR; BOEHE; BORINI, 2009) sobre a transferência 

de recursos em práticas organizacionais (DELIOS; BEAMISH, 2001; KOSTOVA, 1999), de 

conhecimento (BERRY, 2014; BARTLETT; GHOSHAL, 1991; SOHN, 1994) e obtenção de 

legitimidade local (ZAHEER; MOSAKOWSKI, 1997). Portanto, é provável que a experiência 

tenha importância para a sobrevivência da subsidiária, e assim é proposto a hipótese H2: 

§   H2: Quanto maior a experiência local, maior a sobrevivência da subsidiária 

estrangeira. 
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2.6   A MODERAÇÃO DA EXPERIÊNCIA LOCAL SOBRE AS DISTÂNCIAS 
INSTITUCIONAIS 

Espera-se o desenvolvimento da experiência local exerça ação moderadora sobre a 

sobrevivência da subsidiária. A experiência local da subsidiária também encontra na matriz 

contribuição (BERRY, 2014) e nas interconexões da rede diferenciada que a subsidiária se 

insere com a experiência local. Isto exige relações locais e o desenvolvimento de recursos e 

competências específicas do contexto em questão (OLIVEIRA JÚNIOR; BOEHE; BORINI, 

2009). Segundo Bartlett e Ghoshal (1991) as redes relacionadas ao ambiente institucional 

desempenham papel importante em influenciar a estrutura e o comportamento da organização 

frente a esse ambiente.  

A experiência local pode contribuir para elucidar a sobrevivência da subsidiária 

quanto a prática de negócios em outro país com o desafio do desconhecimento local 

(HENNART, 1991). Experiência local podem impactar no desempenho da subsidiária 

estrangeira, mas não é uma relação direta e positiva. Estudo indicam que pode haver um 

fenômeno de que a experiência locas cause um efeito negativo no desempenho da subsidiária, 

como a aversão à mudanças (MAKINO; DELIOS, 2001). A evolução da experiência local 

desempenha importante papel sobre a sobrevivência da empresa estabelecida em outro país 

(WANG; LARIMO, 2015; YIU; MAKINO, 2002; MAKINO; DELIOS, 2001).  

As empresas devem ver em suas subsidiárias a capacidade para contribuir 

significativamente na redução de elementos de distanciamento entre os envolvidos 

(JOHANSON; VALHNE, 2009), no conhecimento do mercado (CAVUSGIL; KNIGHT; 

REISENBERG, 2010) e estratégias. A gestão da subsidiária pode considerar suas próprias 

iniciativas, impulsionar assim o aprimoramento da experiência da gestão local da subsidiária 

(RUGMAN; VERBEKE; YUAN, 2011).  

A experiência do ambiente local pode proporcionar vantagens da propriedade de 

transação quanto as práticas de gestão, patentes, tecnologias, competências gerenciais, 

(DUNNING; LUNDAN, 2008). Com isso, espera-se que a experiência local consiga moderar 

o impacto de aspectos institucionais sobre a subsidiária. Desta forma, a hipótese: 

§   H3: A experiência local desempenha efeito moderador para reduzir o impacto das 

distâncias institucionais na sobrevivência da subsidiária estrangeira. 
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Com a definição das hipóteses de pesquisa e apresentada a perspectiva teórica para 

suporte desta proposta, a partir da revisão teórica foram elencadas as variáveis que balizam a 

perspectiva e o campo de atuação que se desse trilhar. A determinação de variáveis dependentes, 

variável independente e moderação. A Figura 1 apresenta um modelo conceitual proposto. 

FIGURA 1 -   MODELO CONCEITUAL PROPOSTO 

 
Fonte: o autor 

 

As hipóteses anteriormente expostas, convergem os esforços para explorar o 

impacto o conjunto de nove distâncias institucionais na sobrevivência da subsidiária 

estrangeira. No entanto, igualmente pretende verificar a interação individualmente das nove 

distâncias com a sobrevivência da subsidiária. Além disto, anseia testar a interação e efeito da 

!

!

H1 

Distância Cultural 

Distância Econômica 

!

Distância Geográfica 

 

Distância Financeira 

 

Distância Política 

 

Distância Demográfica 

!

Distância de Conhecimento 

!
Distância Conectividade 

Global e Acesso 

!

Distância Administrativa 

!

Variáveis independentes 

H1a 

H1b 

H1c 

H1d 

H1e 

H1f 

H1g 

H1h 

H1i 
Tamanho da Subsidiária 

Variável de Controle 

Experiência Local  

Moderação 

H2 

Sobrevivência da 
Subsidiária 

H3 

"!

"!

"!
"!
"!
"!
"!
"!
"!
"!
"!

+!



  

  

48 

moderação da experiência local para reduzir as distâncias, e averiguar o impacto da experiência 

local na sobrevivência da subsidiária. A variável de controle é contemplada pelo tamanho da 

subsidiária.  

Após a apresentação do desenvolvimento das hipóteses acima, o próximo capítulo 

abordará os aspectos metodológicos a serem utilizados para a realização da pesquisa.
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3   MÉTODO 

3.1    O PERSURSO METODOLÓGICO  

 Esta seção tem como finalidade esclarecer o percurso metodológico e a estruturação 

deste projeto de pesquisa escolhido para a realização desta dissertação. Pesquisar não se 

restringe apenas a busca de respostas para os questionamentos propostos utilizando métodos 

científicos, significa muito mais, significa a busca pela verdade num processo de aproximações 

sucessivas (DEMO, 1989). Ou seja, pesquisar é um processo para o descobrimento de respostas 

mediante a utilização de procedimentos científicos (GIL, 2010). 

Os métodos de pesquisa específicos que envolvem as formas de coleta, análise e 

interpretação dos dados que os pesquisadores propõem para seus estudos são elementos 

importantes da estrutura do trabalho. O método de pesquisa selecionado para a verificação e 

alcance dos objetivos foi a abordagem descritiva-quantitativa, sob a perspectiva positivista ou 

empírica analítica (LIMA, 2008). A pesquisa descritiva é se destina a descrever características 

de determinada situação. Uma de suas características está na necessidade da formulação prévia 

de hipóteses específicas. O esforço desta investigação empírica descritiva é pelo método de 

painel. Empiricamente a seleção para o objeto de investigação tem como base empresas 

japonesas internacionalizadas com subsidiárias estrangeiras estabelecidas no continente 

europeu. 

Destacado nas seções anteriores, o escopo desta investigação está em examinar a 

sobrevivência de subsidiárias estrangeira sob uma perspectiva institucional. Para isto será feito 

a utilização das distâncias institucionais. Averiguar a relação existente entre a as distâncias 

entre o país da matriz e o país que acolhe a subsidiária estrangeira. Investigar a sobrevivência 

das subsidiárias sob a perspectiva institucional pode indicar um campo fértil para a área de 

negócios internacionais (GAUR; LU, 2007).  

A amostragem contemplou 29.121 observações com 1.650 exames de sobrevivência. Os testes 

foram realizados na totalidade da amostra. A amostra conta com subsidiárias estrangeiras 

presentes em 36 países europeus: Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, 

República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Franca, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, 

Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia, Montenegro, Holanda, Noruega, Polônia, 

Portugal, Principado de Mônaco, Romênia, Rússia, Servia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, 
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Suíça, Suécia, Turquia, Ucrânia e Reino Unido. 

A coleta de dados foi realizada por meio de fontes secundárias documentais. Para 

isso foi determinada a utilização do anuário de investimentos japoneses no exterior publicado 

pela Toyo Keizai (Kaigai Shinshutsu Kigyou Souran: Kuni Betsu). Esta publicação consiste na 

divulgação de dados sobre os investimentos de empresas japonesas em outros países desde 

1970. As informações disponibilizadas atendem os objetivos propostos. O anuário contém 

dados sobre a localização da subsidiária, data de entrada no país, número de funcionários (locais 

e expatriados), modo de entrada, nível de propriedade, setor de atuação, gestão (local ou de 

expatriado), vendas (índice monetário e ano da informação), moeda dos indicadores, entre 

outros. 

 

3.2   MÉTODO DE ANÁLISE DE DADOS 

A análise de dados foi através da estatística, com a utilização da análise de sobrevivência com 

a regressão cox e a implementação da taxa de risco. Também foram feitos os testes de correlação 

e dados de estatística descritiva. 

As empresas foram codificadas em algarismo sequencial e único para evitar 

qualquer duplicidade de dados. Para os países também foi adotado a padronização de algarismos 

únicos de 1 ao 36, onde 1 representara o país X1 até X36. A numeração do país serviu de prefixo 

para a sequência das subsidiárias. Por exemplo, 010001 representa a empresa 0001 do país 01. 

Para análise de dados foi realizada a conversão dos mesmos em arquivos 

computacionais. Os softwares escolhidos para a realização foram o Microsft Excelâ na 

montagem da base de dados e o Stataâ em sua versão 12.0 para a construção de modelos, 

análises e extração de resultados. 

 

Análise da Sobrevivência 
Existem alguns aspectos da análise de sobrevivência, como a censura e a 

uniformidade, que geram grandes dificuldades quando se tenta analisar dados ao fazer uso de 
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modelos estatísticos tradicionais, como a regressão linear múltipla. O evento de interesse é 

comumente retratado como falha (COX; OAKES, 1984) porque viola a suposição de 

normalidade. Como o evento analisado é a sobrevivência, a falha é a ausência da continuidade 

de dados. Isto possibilita a observação como ruptura na continuidade, descontinuidade de 

informações ou, como aqui retratada, como falha de sobrevivência ou mortalidade da 

subsidiária.  

O aspecto da não normalidade viola a suposição de normalidade que sustenta 

modelos estatísticos tradicionais como a regressão linear simples, regressão múltipla ou mesmo 

ANOVA. Existe outro conceito importante na análise de sobrevivência, a taxa de risco, ou 

hazard ratio. A taxa de risco é a variável dependente considerada fundamental para se realizar 

a análise de sobrevivência, sem ela não há análise de sobrevivência. 

 

Regressão Cox 
O propósito central desta dissertação está na análise de sobrevivência e investigar 

a probabilidade de influência das variáveis na sobrevivência da subsidiária. Para sua realização 

alguns modelos são testados no processo de análise dados. A Regressão Cox (COX; OAKES, 

1984) é implementada para as interações. O modelo proposto considera a influência das 

variáveis independentes sobre a sobrevivência da subsidiária (OGASAVARA; HOSHINO, 

2008). O modelo adotado tem sua descrição da seguinte forma: 

h (t) = [h0 (t)] exp (b1x1 + . . . + bkxk)  (1) 

onde h0 (t) é uma função da linha base de tempo de sobrevivência e depende apenas 

do tempo, enquanto b1x1 + . . . + bkxk 1 é dependente dos índices das variáveis independentes, 

covariáveis, e dos coeficientes alcançados com a regressão. 

Como algumas variáveis no modelo têm influência de variação no tempo, foram 

introduzidas as variáveis na fórmula zi (t) = zig (t). 

h (t) = [h0 (t)] exp {b1x1 + . . . + bkxk + g (t) (gizi + . . . + gmzm)}  (2) 

onde (zi , . . . , zm) são as covariáveis dependentes do tempo e em que a estimativa 

tem o efeito líquido de uma estimativa de coeficiente de regressão gi para uma covariável g(t) 

zi, que é uma função do tempo limite do exame, ano de 2014. 
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A significância estatística das covariáveis e interações foram examinadas com o 

valor-p e associado à estatística de z do teste de Wald. Para tanto, qualquer valor-p positivo, 

superior a 0.0 e com índice de z maior que 0.10 refuta qualquer ameaça da variável à 

sobrevivência. Inversamente, o valor-p negativo e z menor a 0.10, confirma maior probabilidade 

de impacto na sobrevivência.  

 

Taxa de Risco (Hazard Ratio) 

A taxa de risco (hazard ratio) também foi examinada pois sustenta a relação das 

variáveis na análise de sobrevivência. Deste modo é possível verificar por meio da análise de 

regressão quais variáveis contribuem positivamente ou negativamente na sobrevivência da 

subsidiária, a correlação possibilita ao pesquisador verificar a intensidade de participação de 

cada variável no comportamento da subsidiária. A vantagem que a análise de taxa de risco 

(hazard ratio) oferece encontra relação em não considerar apenas o número total de subsidiárias 

linearmente, mas ao tratar igualmente o tempo de observação. Esta técnica demonstra 

efetividade em casos que não há uniformidade de tempo, característica encontrada na análise 

de sobrevivência. 

 

Variáveis Dependentes e Independentes 

A variável dependente é a sobrevivência da subsidiária estrangeira. As subsidiárias 

são tratadas como informações de normalidade ou continuidade de atividades. São consideradas 

como fonte de continuidade a manutenção anual de informações na base de dados, fonte 

documental Toyo Keizai. Os dados são analisados anualmente desde o início do período de 

observação determinado.  

A estratégia do uso de variável dummy foi empregada para detectar a normalidade 

e a não normalidade de dados. Elegeu-se representar com zero (0) a subsidiária existente no 

tempo de análise (2007-2014) ou dentro da normalidade, e (1) a censura de observação, ou a 

não normalidade. Isto indica que para analisar a sobrevivência deve existir a violação da 

normalidade. O evento que ser observado como variável dependente é observação da 

anormalidade ou descontinuidade da subsidiária, evidenciada como falha de sobrevivência 

subsidiária. As subsidiárias que não têm sua existência relacionada na base de dados, serão 
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tratadas como casos censurados. 

 

Índices da Distâncias Institucionais 
Os índices das distâncias institucionais utilizados, exceto o índice da distância 

cultural, são provenientes do trabalho de Berry, Guillén, e Zhou, (2010). Os dados da distância 

institucional tiveram sua coleta realizada através do website da Wharton University, CIBER – 

Center of International Business Education and Research (THE LAUDER INSTITUTE, 2015). 

Os dados estão disponibilizados em formato digital e calculados a díades de países. Considerado 

pelos autores como mais consistente para a realização dos cálculos foi feita a seleção pelo 

método Mahalanobis, em detrimento da medida Euclidiana (BERRY; GUILLÉN; ZHOU, 

2010). Para maiores informações sobre sua formação, é recomendado o artigo de Berry, Guillén 

e Zhou (2010). Para a distância Cultural foi utilizado os dados disponibilizados por Hofstede 

através do website do Hofstede Institute. 

 

Variáveis Independentes 

As variáveis independentes determinadas para o desenvolvimento desta 

investigação são: a experiência local e as distâncias institucionais. A primeira variável 

independente, a experiência local retrata o tempo em anos considerado entre o ano de entrada 

declarado da subsidiária estrangeira naquele país e o limite de tempo para a análise deste 

trabalho (2014). As demais varáveis independentes são as nove distâncias institucionais 

detalhadas no trabalho de Berry, Guillén e Zhou (2010). É esperado que os esforços desta 

investigação encontrem amparo neste conjunto distâncias para expressar o caráter 

multidimensional das distâncias na observação do processo de internacionalização de empresas, 

especificamente com a observação da sobrevivência da unidade estrangeira. A expectativa é 

que as variáveis independentes possam indicar sua correlação com a sobrevivência da 

subsidiária. Segundo a recomendação de Gaur e Lu (2007), as diferentes distâncias 

institucionais podem fornecer evidências significativas para a compreensão da sobrevivência 

frente aspectos institucionais.  

As distâncias foram subdivididas em nove dimensões distintas em acolhimento em 

sugestão a proposta de Berry, Guillén e Zhou (2010). A Tabela 2 apresenta o detalhamento 
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necessário sobre a dimensão, as variáveis consideradas em cada dimensão, a fonte dos dados, 

os anos disponíveis destas informações, o número de países disponíveis e a descrição da 

composição de cada variável. Portanto, o que cada constructo contempla. A mesma tabela 

retrata ainda as variáveis Experiência Local e Tamanho da Subsidiária. 

 

TABELA 2 -   DETALHAMENTO DOS CONSTRUCTOS 

 

Fonte: o autor e adaptado de Berry, Guillén e Zhou (2010) 
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3.3   A DESCRIÇÃO DA DISTÂNCIAS INSTITUCIONAIS  

3.3.1   Distância Administrativa 

Para mensurar a distância Administrativa são considerados laços coloniais, idioma 

comum, religião comum e sistema jurídico comum entre pares de países. As fontes de 

informação para composição da distância Administrativa são: CIA Factbook e o estudo de La 

Porta et al (1998). A CIA Factbook oferece informações do contexto comum entre pares de 

países de aspectos como laços coloniais (colonizador-colônia), idioma comum e igualdade 

religiosa sobre a porcentagem da população. A análise do sistema jurídico e suas semelhanças 

entre países, foi considerado a literatura de La Porta et al (1998). Ambas as fontes 

disponibilizam um universo de 198 países e em tempo constante. 

3.3.2   Distância Geográfica 

O cálculo da distância geográfica tem como base os dados fornecidos pelo CIA 

Factbook. As distâncias geográficas são medidas de acordo com latitude e longitude 

internacionais. São informações de 196 países e em período constante. A distância Geográfica 

pode indicar dados sobre acessibilidade, distância física, infraestrutura, extensão física, fuso 

horário, tipologias de transporte disponíveis, clima, topografia. Estas características estão 

associadas à distância Geográfica e tem influência direta sobre os negócios entre países e custos 

para os negócios. 

3.3.3   Distância Demográfica 

Para o cálculo da distância demográfica, dados sobre a expectativa de vida, taxa de 

natalidade, população abaixo de 14 e com 65 ou mais. Os dados para a formação da distância 

Demográfica são disponibilizados pelo World Development Indicator – WDI. Os anos 

disponíveis são do período entre 1961-2012. Sua amostra contém informações de 202 países. 

O ano de 2012 foi repetido para 2013 e 2014 nesta investigação. 

3.3.4   Distância Política 

A distância Política emprega múltiplas fontes de dados para mensurar esta 
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dimensão: a primeira fonte é o Political Constraint Index – POLCONV, que indica as incertezas 

políticaa de cada país devido a influência de agentes institucionais com poder de veto. São 

disponibilizadas informações do período entre 1960-2005, e informações de 155 países. A 

segunda fonte é o Freedom House para a adoção de uma pontuação do nível de democracia 

nacional. São informações de 151 países dos anos de 1961 até 2012. A terceira fonte é o World 

Development Indicator – WDI. Com o WDI é disponibilizado informações sobre o tamanho do 

Estado-nação. Esta medida é alcançada com a relação do consumo do governo em porcentagem 

comparativa ao PIB. Informações disponíveis entre 1961-2012 e de 155 países. Ainda com a 

utilização do WDI, são dados sobre os acordos comerciais regionais ou mundiais de cada país. 

São 133 países disponíveis e para o período 1961-2012. Para suprir a ausência de informações 

dos anos de 2013 e 2014, foi selecionado a repetição dos índices de 2012. 

3.3.5   Distância Financeira 

A distância Financeira capta índices sobre crédito privado e mercado de capitais de 

122 países com a utilização de informações do World Development Indicator – WDI. Os anos 

disponíveis são entre 1961-2012 para informações sobre o crédito privado, e 1988-2012 para 

informações sobre o mercado de capital e empresas listadas. Com a ausência de informações, 

os índices de 2012 foram repetidos para 2013 e 2014. 

3.3.6   Distância de Conhecimento 

As diferenças de Conhecimento têm como base o número de patentes e de produção 

científica de cada país. Este índice apresenta a capacidade que os países têm em gerar e 

compartilhar conhecimento. As fontes empregadas para determinar o contexto da distância do 

conhecimento são United States Patent and Trademark Office – USPTO, World Development 

Indicator – WDI e Information Sciences Institute – ISI. A primeira, USPTO disponibiliza 

informações de 166 países entre os anos de 1977-2011. As duas outras, WDI e ISI, 

providenciam informações de 110 países pelo período entre 1960-2011. Para este estudo os 

dados de 2011 foram repetidos para 2012, 2013 e 2014. 

Distância Global – de Acesso e Conectividade Global 

A distância de Acesso e Conectividade Global, i.e. distância Global é resultado de 

informações sobre os gastos e receitas com turismo internacional e o número de usuários de 
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internet. São utilizadas informações do World Development Indicator – WDI, entre os anos 

1995-2012. São 119 países para gastos em turismo internacional; 115 para receitas de turismo 

internacional e 209 sobre o número de usuários com acesso a internet. O ano de 2012 serviu de 

base para os anos de 2013 e 2014 neste estudo. 

3.3.7   Distância Econômica 

A distância Econômica emprega dados referentes à taxa juros, inflação, índices de 

exportações e importações para sua formação. Os níveis de desenvolvimento econômico e 

características macroeconômicas são extraídos com dados do World Development Indicator – 

WDI como única. Os anos disponíveis no WDI compreendem o período entre 1961-2012. Os 

anos de 2013 e 2014 foi composta pela repetição do ano de 2012. 

 

3.3.8   Distância Cultural 

A distâncias Cultural indica diferenças nas atitudes em relação à autoridade, 

confiança, individualismo e importância do trabalho e família. Os índices são provenientes do 

Hofstede Centre e disponibilizados digitalmente através do website. São informações sobre 83 

países e o ano de disponibilização é de 2012. Para os demais anos o mesmo índice foi aplicado. 

A utilização do índice da distância Cultural tem por objetivo parametrizar a diferenças culturais 

existentes entre o país de origem e o país da subsidiária.  

3.4   EXPERIÊNCIA LOCAL 

A experiência local considerada nesta investigação trata restritamente ao número 

de anos que subsidiária tem de atuação no país estrangeiro. É restrita à subsidiária e é produto 

da aritmética com o cálculo entre o ano de estabelecimento declarado e o ano limite de 2014. 

Para exemplificar, hipoteticamente a subsidiária 010001 iniciou suas atividades no país 01 no 

ano de 2000, para ela é atribuída a experiência local de 14 anos. O valor de 14 anos é o intervalo 

entre 2000 (ano de entrada) e 2014 (ano limite da investigação). A experiência é uma variável 

que sofre relação direta do tempo. Por esta razão, foi necessário adotar uma time-var para 

equalizar seu efeito, uma vez que a presente investigação concebe análise longitudinal. 
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A experiência local tem um papel importante no desenvolvimento das capacidades 

da empresa multinacional (GAUR; LU, 2007), pois permite que multinacionais alarguem seu 

conhecimento (SOHN, 1994) e ampara na obtenção de legitimidade local (DELIOS; 

BEAMISH, 2001; ZAHEER; MOSAKOWSKI, 1997). Desempenha também importante papel 

na transferência eficaz de recursos específicos da empresa e práticas organizacionais (DELIOS; 

BEAMISH, 2001; KOSTOVA, 1999).  

Para a moderação foi necessária a construção de novos logs. Isto exigiu que fossem 

consideradas as variáveis examinadas (adm, geo, dem, pol, fin, knw, glo, eco, cul) diante do 

índice de experiência da cada subsidiária. Para esta variável moderação foi realizado o cálculo 

da Experiência e dividido pelo índice de cada distância. Desta forma foi obtido um log para 

cada uma das nove distâncias (exp_adm, exp_geo, exp_dem, exp_pol, exp_fin, exp_knw, 

exp_glo, exp_eco e exp_cul). 

 

3.5   VARIÁVEL DE CONTROLE: TAMANHO DA SUBSIDIÁRIA 

A variável de controle utilizada foi o tamanho da subsidiária. Para determinar o 

tamanho da subsidiária, foi considerado o número de funcionários informados no anuário de 

dados secundários Toyo Keizai. Essa informação permite determinar o tamanho da subsidiária 

seguindo critérios de escala quantificada. O tamanho da subsidiária tem analogia a proporção 

de investimentos no país de destino, uma subsidiária de tamanho grande demanda um 

compromisso maior da matriz com aquela unidade (OGASAVARA; HOSHINO, 2008). 

Estudos anteriores demonstram que esse aumento de compromisso da matriz com a subsidiária 

sugere uma relação positiva entre o tamanho filial e a probabilidade de sobrevivência (MATA 

PORTUGAL; GUIMARAES, 1995). A taxa de sobrevivência da subsidiária encontra relação 

positiva no tamanho (DELIOS; BEAMISH, 1999), determinada filial de tamanho reduzido tem 

menor importância para a matriz, do que uma grande subsidiária para matriz (HENNART; 

KIM; ZENG, 1998).
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4 CONCLUSÕES 



  

  

61 

4   RESULTADOS 

4.1   ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A amostra total contemplou 29.121 observações de subsidiárias estrangeiras para a 

análise da sobrevivência, com 1.650 observações com a ocorrência do evento falha de 

sobrevivência, variável dependente na análise de sobrevivência. Para captar a 

multidimensionalidade da abordagem desta pesquisa, dezoito modelos foram examinados em 

duas Análises Preliminares, A e B. As Análises Preliminares A e B possibilitaram a 

investigação de cada uma das distâncias isoladamente, e igualmente a sua interação com 

experiência local, como também considerando a variável de controle tamanho da subsidiária. 

Os resultados de correlação podem ser apreciados na Tabela 3. 

TABELA 3 -   TESTE DE CORRELAÇÃO 

Correlação (N=14247) 
  Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Administrativa (adm) 1.000           
2. Geográfica (geo) - 0.236 1.000          

3. Demográfica (dem) 0.231 - 0.526 1.000         

4. Política (pol) 0.017 - 0.064 0.321 1.000        

5. Financeira (fin) 0.174 - 0.567 0.567 0.100 1.000       
6. Conhecimento (kwn) 0.146 0.048 0.451 0.444 - 0.083 1.000      
7. Global (glo) 0.206 - 0.641 0.472 0.047 0.364 0.130 1.000     
8. Econômica (eco) 0.072 - 0.317 0.559 0.135 0.442 0.172 0.079 1.000    

9. Cultural (cul) 0.196 - 0.165 0.088 - 0.029 - 0.341 0.273 0.073 - 0.008 1.000   
10. Experiência(exp) - 0.064 0.142 - 0.176 0.067 - 0.152 - 0.011 - 0.140 - 0.129 - 0.009 1.000  
11. Tamanho da Subsidiária (size) - 0.003 - 0.004 0.000 - 0.016 0.051 - 0.032 - 0.021 0.025 - 0.031 0.020 1.000 

 Fonte: o autor 

Na Análise Preliminar A cada distância foi analisada isoladamente em função da 

análise de sobrevivência. Para exemplificar, os resultados do Modelo 1, derivaram de adm, exp 

e size. Os resultados obtidos foram examinados de forma única, o que permitiu analisar como 

cada uma das nove distâncias institucionais impactam na sobrevivência da subsidiária. Já a 

Análise Preliminar B testou a moderação da experiência local sobre as mesmas variáveis da 

precursora A. Assim, o Modelo 1a contém as variáveis de distância adm, exp e size, com a 

adição da moderação da Experiência Local com Distância (exp_adm). Assim, como 

exemplificado, resultou em adm, exp, size e exp_adm. Os resultados são disponibilizados nas 

Tabelas 4 e 5 a seguir. 

A Taxa de Risco com a Regressão Cox foi implementada para verificar a relação 
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entre as variáveis elencadas com a análise de sobrevivência, em estudo de regressão em painel. 

Valores positivos (antecedidos do sinal +) indicam maior sobrevivência. Portanto sua relação 

com falha de sobrevivência representa aumento da probabilidade de sobrevivência, portanto 

indicativos positivos representam que probabilidade de sobrevivência é majorada. 

A Tabela 4 com a Análise Preliminar A (modelos 1 a 9) apresenta os resultados da 

do impacto das distâncias institucionais de forma individual na sobrevivência da subsidiária. 

Os resultados indicam que alguns modelos têm maior grau significativo. As análises revelaram 

que os modelos que retratam as distâncias Demográfica (modelo 3), Política (modelo 4), 

Financeira (modelo 5) e Conhecimento (modelo 6), concentram maior probabilidade de risco à 

sobrevivência, com nível de significância 0.10 (p<0.10). A distância Cultural (modelo 9), 

concentra menor probabilidade de ameaça 0.01 (p<0.01). 

TABELA 4 -   ANÁLISE PRELIMINAR A: RESULTADOS DA REGRESSÃO COX 

Resultados da Regressão Cox sobre a sobrevivência da subsidiária (+ = maior sobrevivência) 
  Mod 1 Mod 2 Mod 3 Mod 4 Mod 5 Mod 6 Mod 7 Mod 8 Mod 9 Mod 10 
Variáveis independentes           

Experiência (exp) 
+ 

2.74*** 
(1.0039) 

+ 
2.74*** 
(1.0039) 

+ 
2.75*** 
(1.0040) 

+ 
2.70*** 
(1.0039) 

+ 
2.74*** 
(1.0039) 

+ 
2.48*** 
(1.0036) 

+ 
2.73*** 
(1.0039) 

+ 
2.74*** 
(1.0039) 

+ 
2.78*** 
(1.0040) 

+ 2.64*** 
(1.0038) 

Distâncias           

Administrativa (adm) - 1.49  
(0.9950) - - - - - - - - - 2.06** 

(0.9903) 

Geográfica (geo) - + 0.59 
(1.000) - - - - - - - + 0.46 

(1.0000) 

Demográfica (dem) - - - 3.32*** 
(0.9811) - - - - - - - 2.13*** 

(0.9770) 

Política (pol) - - - - 8.12*** 
(0.9998) - - - - - - 7.38*** 

(0.9998) 

Financeira (fin) - - - - - 1.82* 
(0.9716) - - - - + 1.11 

(1.0027) 

Conhecimento (kwn) - - - - - - 2.72*** 
(0.9916) - - - +1.25 

(1.005) 

Global (glo) - - - - - - - 0.05 
(0.9981) - - + 1.77* 

(1.1074) 

Econômica (eco) - - - - - - - - 0.38 
(0.9969) - + 1.95** 

(1.0197) 

Cultural (cul) - - - - - - - - 
+ 

2.66*** 
(1.0623) 

+ 2.83*** 
(1.0891) 

Variável controle           

Tamanho subsidiária (size) - 0.11  
(0.9977) 

- 0.13 
(0.9974) 

- 0.10 
(0.9980) 

- 0.31 
(0.9937) 

- 0.12 
(0.9975) 

+ 0.02 
(1.0004) 

- 0.13 
(0.9973) 

- 0.12 
(0.9976) 

- 0.04 
(0.9992) 

- 0.11 
(0.9978) 

Número de observações 14.725 14.725 14.749 14.749 14.766 14.399 14.749 14.749 14.686 14.247 

Número de falhas 749 749 749 749 744 727 749 749 748 721 

Log probabilidade -7138.32 -7139.40 -7134.98 -7106.00 -7087.14 -6910.85 -7141.00 -7140.93 -7124.37 -6802.08 

LR qui quadrado 26.95 24.80 36.22 94.17 28.11 29.80 24.17 24.31 31.82 117.71 

Significância do modelo 0.0000 0.0000 0,0000 0,0000 0.0000 0,0000 0.0001 0.0001 0,0000 0,0000 

Notas: Taxa de risco (hazard ratio) em parênteses       
* grau de significância a 10%          
** grau de significância a 5%          
*** grau de significância a 1%          

Fonte: o autor 
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Já para distâncias Administrativa (modelo 1), Geográfica (modelo 2), Global 

(modelo 7) e Econômica (modelo 8), os resultados revelam que nesta análise preliminar não 

obtiveram grau de significância considerados satisfatórios neste estudo (p<0.10). Nos modelos 

1 e 2, foram 14.725 observações e notadas 749 censuras de sobrevivência. Os modelos 7 e 8 

tiveram amostras de 14.749 observações e 749 censuras de sobrevivência. 

A experiência local indica em todos os modelos a influência positiva e direta na 

sobrevivência. Esta relação está indicada a grau de significância a 0.01. É importante lembrar 

que a principal implicação da experiência está na investigação de seu efeito moderador sobre 

as distâncias deste estudo. 

O modelo 10 examina todas as nove distâncias em interação na análise de 

sobrevivência. Os resultados indicam com grau de significância a 0.01 (p<0.01) que as 

distâncias Demográfica e Política constituem fatores relevantes na sobrevivência da subsidiária 

estrangeira. São precedidos de sinal negativo e concentram os mais elevados valores. Isto 

demonstra que pode residir nestas distâncias impeditivos importantes para a longevidade da 

empresa estrangeira longe da matriz. A distância Administrativa também está alocada no 

mesmo grupo. Indica com sinal negativo, com um grau de significância a 0.05, sua importância 

nesta análise. 

As distâncias Cultural, Econômica e Global são precedidas do sinal positivo. 

Inversamente ao grupo anterior do modelo 10, indicam que impactam menos na sobrevivência. 

A distância Cultural indica a 0.01, Econômica 0.05 e Global a 0.10. Os achados indicam que 

este grupo de distâncias, precedidos com o sinal positivo, estão relacionados a maior 

sobrevivência. No modelo 10, apenas as distâncias Geográfica, Financeira e de Conhecimento 

não alcançaram o grau de significância esperado inferior a 0.10 (p<0.10). 

Na Análise Preliminar B são contemplados os modelos 1a ao 9a. Neles foram 

incluídos aos modelos anteriores (1 ao 9) as variáveis denominadas de interação para testar seu 

efeito de moderador. Para sua obtenção, foi considerada a interação entre Experiência Local e 

a respectiva Distância institucional. Para exemplificar, foi selecionada adm e exp como 

demostrada no Modelo 1a. O índice de exp/adm gerou a interação exp_adm. O mesmo foi feito 

para todas as distâncias institucionais. A interação tem o intuito de mostrar o efeito moderador 

da experiência local na relação com as distâncias institucionais. Ressalta-se que nesta etapa das 
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análises o modelo 10, com todas as distâncias em interação foi descartado. Um panorama geral 

dos resultados é apresentado na Tabela 5.  

TABELA 5 -   ANÁLISE PRELIMINAR B: RESULTADOS DA REGRESSÃO COX  

Resultados da Regressão Cox sobre a sobrevivência da subsidiária (+ = maior sobrevivência)  
 Mod 1a Mod 2a Mod 3a Mod 4a Mod 5a Mod 6a Mod 7a Mod 8a Mod 9a 
Variáveis independentes          
Experiência (exp) + 2.74*** 

(1.0039) 
+ 2.73*** 
(1.0039) 

+ 2.75*** 
(1.0040) 

+ 2.73*** 
(1.0039) 

+ 2.89*** 
(1.0042) 

+ 2.44** 
(1.0035) 

+ 2.73*** 
(1.0039) 

+ 2.73*** 
(1.0039) 

+ 2.79*** 
(1.0040) 

Distâncias          
Administrativa (adm) - 0.26 

(0.9986) 
- - - - - - - - 

Geográfica (geo) - + 0.60 
(1.0000) 

- - - - - - - 

Demográfica (dem) - - - 2.53** 
(0.9776) 

- - - - - - 

Política (pol) - - - - 4.26*** 
(0.9998) 

- - - - - 

Financeira (fin) - - - - - 0.94 
(0.9771) 

- - - - 

Conhecimento (kwn) - - - - - - 2.42** 
(0.9873) 

- - - 

Global (glo) - - - - - - - 0.54 
(0.9722) 

- - 

Econômica (eco) - - - - - - - - 1.67* 
(0.9781) 

- 

Cultural (cul) - - - - - - - - + 2.61*** 
(1.1027) 

Variável controle          
Tamanho subsidiária - 0.11 

(0.9977) 
- 0.14 

(0.9972) 
- 0.09 

(0.9981) 
- 0.31 

(0.9937) 
- 0.11 

(0.9977) 
+ 0.03 

(1.0006) 
- 0.13 

(0.9973) 
- 0.12 

(0.9976) 
- 0.05 

(0.9889) 
Interações          

exp_adm - 0.79 
(0.9997) 

- - - - - - - - 

exp_geo - - 0.30 
(0.9999) 

- - - - - - - 

exp_dem - - + 0.53 
(1.0003) 

- - - - - - 

exp_pol - - - - 0.80 
(0.9999) 

- - - - - 

exp_fin - - - - - 0.30 
(0.9994) 

- - - - 

exp_knw - - - - - + 1.01 
(1.0002) 

- - - 

exp_glo - - - - - - + 0.73 
(1.0023) 

- - 

exp_eco - - - - - - - + 1.95* 
(1.001) 

- 

exp_cul - - - - - - - - - 1.22 
(0.9977) 

Número de observações 14.725 14.725 14.749 14.749 14.666 14.399 14.749 14.749 14.686 

Número de falhas 749 749 749 749 744 727 749 749 748 
Log probabilidade -7137.97 -7139.36 -7134.84 -7105.67 -7087.10 -6910.35 -7140.77 -7142.88 -7123.56 
LR qui quadrado 27.66 24.87 36.48 94.82 28.20 30.80 24.64 20.41 33.45 
Significância do modelo 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0005 0.0000 0.0000 0.0004 0.0000 
Notas: Taxa de risco (hazard ratio) em parênteses      
* grau de significância a 10%        
** grau de significância a 5%        
*** grau de significância a 1%        

Fonte: o autor  

Com a realização das análises desta etapa diferentes resultados foram obtidos. No 

entanto, a Interação apenas pode ser apreciada ao assegurar resultados significativos tanto para 

a análise das distâncias como da experiência, e não apreciada isoladamente. Com isto, dos nove 
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modelos (1a a 9a) submetidos à análise preliminar B, apenas o modelo 8a obteve resultado 

significativo para ser aceito com validade. 

O modelo 8a proporcionou resultados não observados anteriormente, uma vez a 

distância Econômica não obteve resultados significativos na análise preliminar A. 

Diferentemente, nesta etapa de análise, a interação mostrou efetividade restritamente à esta 

distância, a uma significância de 0.051 (p<0,10). Sua efetividade foi demostrada na capacidade 

de a experiência local moderar a distância econômica, aumentando assim a probabilidade de 

sobrevivência. Isto confirma que mesmo havendo uma grande distância econômica, o acúmulo 

da experiência local auxilia na longevidade da subsidiária.  

A investigação permeada com as análises preliminares A e B conduziu para testar 

a construção de um modelo final. Nesta nova etapa, as observações extraídas na análise de 

dados suportaram a proposta de um novo modelo com a seleção das distâncias evidenciadas na 

análise de sobrevivência. Foram selecionadas seis distâncias institucionais para serem testadas 

conjuntamente. O modelo ofereceu evidências de sua efetividade, e seus resultados estão 

expostos na Tabela 6.  

TABELA 6 -   MODELO FINAL DA REGRESSÃO COX 

Resultados da Regressão Cox sobre a sobrevivência da subsidiária (+ = maior sobrevivência) 
  Modelo Final 
Variáveis independentes   

Experiência (exp) + 2.74*** (1.0039) 
Distâncias   

Administrativa (adm) - 1.69* (0.9935) 
Demográfica (dem) - 2.04** (0.9833) 
Política (pol) - 7.37*** (0.9998) 
Global (glo) + 1.93** (1.0886) 
Econômica (eco) + 2.42** (1.0225) 
Cultural (cul) + 3.10** (1.0744) 

Variável controle   
Tamanho subsidiária (size) - 0.19 (0.9961) 
Número de observações 14.670 
Número de falhas 748 
Log probabilidade -7082.12 
LR qui quadrado 114.60 
Significância do modelo 0.0000 

Notas: Taxa de risco (hazard ratio) em parênteses  
* grau de significância a 10%   
** grau de significância a 5%   
*** grau de significância a 1%   

Fonte: o autor  
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Os resultados indicam 748 falhas de uma amostra de 14.670 observações. Este 

modelo tem alto grau significativo (0.0000), onde a significância do modelo foi de 0.0000, com 

qui-quadrado de 114.60. Isto indica a alta relação entre as variáveis independentes e a variável 

dependente. Foram realizados ensaios com a proposição, e os resultados destacam que seis das 

nove distâncias apresentaram significância (p<0.10). Apenas as distâncias Geográfica, 

Financeira e de Conhecimento forma excluídas na concepção deste modelo por não atingirem 

o grau esperado de significância.  

As seis distâncias – Administrativa, Demográfica, Política, Global, Econômica e 

Cultural – evidenciam sua relevância para o exame da sobrevivência da subsidiária estrangeira. 

Os resultados admitem que as distâncias institucionais impactam na sobrevivência. Impactam 

positivamente na sobrevivência países que concentram menores diferenças para as distâncias 

Política, Global, Econômica e Cultural. Entretanto para as distâncias Administrativa, 

Demográfica e Política, o impacto é negativo na sobrevivência.  

Nesta etapa da análise, a distância Política, com o sinal negativo, aponta o maior 

índice com relação com a falha de sobrevivência da subsidiária (p<0.01). A distância 

Demográfica, assim como a distância Política, também tem impacto negativo na sobrevivência, 

no entanto com grau de significância de 0.05. A distância Demográfica (p<0.05) podem ser a 

explicação para 12.5 ocorrências de mortalidades, com 0.0167 de taxa de risco. Ainda com sinal 

negativo, a distância Administrativa indica impacto na sobrevivência (p<0.10) com uma taxa 

de risco (hazard ratio) de 0.065. 

Inversamente, as distâncias Global, Econômica e Cultural, as três com grau de 

significância em 0.05, são precedias com o sinal positivo. Isto indica que impactam 

positivamente na sobrevivência da unidade estrangeira. A justificativa para 66.3 ocorrências de 

não sobrevivência tem como provável razão (p<0.10) a distância Global. Sua taxa de risco foi 

(hazard ratio) de 0.0886. A distância Econômica pode sustentar (p<0.05) justificativa para 16.3 

dos casos de encerramento, sua taxa de risco foi de 0.0225. A distância Cultural, com taxa de 

risco de 0.0744, pode ser o provável motivo de 55.6 casos de não sobrevivência (p<0.05) das 

748 observações. 

 



  

  

4.2   DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Os resultados desta dissertação indicam que as diferenças existentes entre os países 

podem suportar diferentes exames, como neste caso de investigação da sobrevivência sob uma 

perspectiva institucional. Alguns constructos podem evidenciar descobertas e revelar 

contribuições para os negócios internacionais. As hipóteses que foram investigadas nesta 

pesquisa encontraram respostas positivas e negativas, revelou que há evidencias da relação 

entre a sobrevivência da subsidiária estrangeira com a análise das distâncias entre países sob a 

perspectiva institucional.  

Analisar conjuntamente ou individualmente as distâncias institucionais implicam 

em evidências significativas para o estudo da sobrevivência. No resgate da hipótese (H1): maior 

distância institucional impacta em menor sobrevivência da subsidiária estrangeira, os resultados 

confirmam a existência de relação entre distâncias institucionais e a sobrevivência. Seis 

distâncias das nove analisadas indicam a existência desta relação. No entanto, apenas três não 

indicaram com grau de significância satisfatório esta relação. 

Os resultados das diferentes etapas desta investigação indicam que nem todas as 

distâncias são oposição à sobrevivência. Algumas delas oferecem apoio a sobrevivência, 

enquanto outros são objeções a longevidade distante da matriz. Enquanto a interação das nove 

distâncias indica que algumas atrapalham os planos em díades de países que são distantes sob 

esta perspectiva institucional, outros podem tirar proveito da diferença para a probabilidade de 

sobreviver. A teoria suporta de diferentes formas estes resultados, no entanto existe uma lacuna 

de estudos que reúnam conjuntamente as nove distâncias para explicar a sobrevivência 

estrangeira.  

A existência de um campo para avanços na concepção de novas propostas teóricas 

que sustentem os resultados descritos nesta dissertação. Bae e Solomon (2010) enfatizam que 

compreender as diferenças entre países, com a ideia das distâncias institucionais, tem 

fundamental importância para as empresas cujas operações ultrapassam as fronteiras de seu país 

de origem. Para Gaur e Lu (2007) o exame da sobrevivência é um importante indicador de 

desempenho, e a sobrevivência exige adaptação aos ambientes diferentes institucionalmente. 

A distância Administrativa, com a hipótese H1a – quanto maior a distância 
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administrativa entre os países envolvidos menor a sobrevivência da subsidiária estrangeira – 

encontrou validade no modelo 1 e modelo final, em ambos são contemplados a interação das 

distâncias. O sinal negativo em todos os resultados encontrados sobre esta distância, sugere sua 

que está relacionada com a morte da subsidiária. Isto indica que países distantes em padrões 

administrativos (LA PORTA et al, 1998) atrapalham a permanência das empresas naquele país, 

em concordância com os trabalhos de Chung e Beamish (2005) e Gaur e Lu (2007). Países com 

grandes diferenças desta distância tendem a exigir da MNE estratégias de controle e governança 

para redução do impacto das diferenças sobre o sucesso além da fronteira (JOHANSON; 

VAHLNE, 1977). 

A hipótese H1b – quanto maior a distância Geográfica entre os países da matriz e 

subsidiária estrangeira, menor a sobrevivência da subsidiária estrangeira – não encontrou 

indicativos de validade em nenhum nível das análises. A distância Geográfica não tem impacto 

quando comparada em díades de países sobre a sobrevivência, nem ao ser isolada ou aplicada 

conjuntamente. Deve-se considerar que alguns estudos relevantes da área destacam a 

importância da distância geográfica para os negócios internacionais, como destacam Ghemawat 

(2001), Delios e Beamish (2001) e Frankel e Rose (2002). No entanto, vale ressaltar que neste 

estudo não foi encontrado relevância desta distância, mas que isto não invalida sua investigação. 

É possível que a distância geográfica não encontre interação com a perspectiva institucional. 

A hipótese H1c – quanto maior a distância Demográfica entre os países envolvidos, 

menor a sobrevivência da subsidiária estrangeira – foi ratificada nos diferentes níveis de 

análises. Esta distância esteve presente em três das quatro etapas de análise, só não figurou no 

teste de interação entre experiência e distâncias. Em todos os resultados apresentou o sinal 

negativo, o que a caracteriza como objeção à sobrevivência. Isto evidencia que características 

demográficas, como tamanho e crescimento populacional, distribuição etária e social, podem 

ratificar o desafio existente entre diferentes nações que a empresa precisa considerar para sua 

efetividade. Assim, empresas originárias de países com grandes diferenças demográficas, 

podem sucumbir quando enfrentam estes desafios.  

A importância da distância Demográfica para a estratégica da empresa transcende 

a definição do local que recebe o investimento. Pode não ser suficiente ponderar aspectos 

restritos à atratividade do país quanto ao seu tamanho ou características demográficas. A 

empresa deve considerar as diferenças demográficas como um indicador importante para a 
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sobrevida distante da matriz. Os resultados encontram concordância na literatura de negócios 

internacionais de Demirbag, Apaydin e Tatoglu (2010), Gaur e Lu (2007) e Ma e Delios (2007). 

O trabalho de Berry, Guillén e Zhou (2010) recomenda investigações sob esta perspectiva para 

compreensão de sua influência para os negócios internacionais. 

A distância Política, também representa ameaça à sobrevivência. Os resultados 

confirmam a hipótese H1d – quanto maior a distância Política entre os países envolvidos, menor 

a sobrevivência da subsidiária estrangeira. Isto sugere que países com aspectos políticos muito 

diferentes da empresa matriz tendem a ocasionar maior problema para a sua adaptação e, por 

conseguinte é iminência para a subsidiária estrangeira. As descobertas corroboram com as 

pesquisas de Dai, Eden e Beamish (2013), que enfatizam o severo impacto das diferenças 

políticas para a sobrevivência em país diferente da matriz. Delios e Henisz (2003) proclamam 

que a distância Política pode representar um problema para a empresa multinacional de 

adaptação, e torna-se objeção para sua continuidade. Constitui o grupo de distâncias precedidas 

de sinal negativo que indicam ameaça à sobrevivência, juntamente com as distâncias 

Administrativas e Demográficas. 

A distância Financeira apareceu apenas nos resultados quando analisados 

individualmente. O sinal negativo indica que é oposição à sobrevivência. Países com grandes 

distâncias financeiras oferecem maior resistência à permanência da subsidiária. Os resultados 

Aspectos da distância financeira podem evidenciar relevantes contribuições quanto a 

sobrevivência da empresa em outro país (CHUNG; BEAMISH, 2005). A hipótese H1e – quanto 

maior a distância Financeira entre os países envolvidos, menor a sobrevivência – é confirmada. 

Para sobreviver noutro país é preciso considerar as distâncias financeiras, e sua relação com a 

sobrevivência é negativa, ou seja, impacta como oposição a longevidade.  

Diferenças financeiras têm sido uma das dimensões mais exploradas no exame da 

sobrevivência. O emprego das fronteiras econômicas tem concentrado grande número de 

investigações, especialmente sobre investimentos estrangeiros (FDI) e acesso ao crédito. A 

literatura tem tratado a distância Financeira conjuntamente a aspectos não exclusivamente 

financeiros, como aspectos políticas e econômicas (TSANG; YIP, 2007). Esta investigação 

trata isoladamente a distância Financeira como recomenda Berry, Guillén e Zhou (2010). Ao 

isolar aspectos políticos e econômicos da distância Financeira é possível evidenciar 

contribuições especificas sobre o exame da sobrevivência para MNEs, como destacam Delios 
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e Beamish (2001). 

A distância de Conhecimento, quando analisada isoladamente confirma a hipótese 

H1f – quanto maior a distância de conhecimento entre os países envolvidos, menor a 

sobrevivência da subsidiária estrangeira. Conhecimento está relacionado ao nível de 

diferenciação dos países em sua capacidade de produzir conhecimento, e, na medida em que 

eles podem aproveitar esse conhecimento para aproximação de outros países (PORTER, 2008). 

O nível de conhecimento concebe, desta forma, uma das distâncias institucionais que 

concentram indicadores de oposição à sobrevivência.  

O exame da distância de Conhecimento pode proporcionar a empresa elementos 

para a seleção e adoção de estratégias que objetivem reduzir seu impacto na sobrevivência da 

subsidiária estrangeira, como a transferência de conhecimento como destacam Kostova (1999), 

Makino e Delios (1999) e Fang et al (2013). Nelson e Rosenberg (1993) enfatizam que a 

produção de conhecimento tem associação ao desenvolvimento de um país. Deste modo, 

estudar a distância de conhecimento e seu impacto na sobrevivência sugere um campo a ser 

explorado, como destacam Gaur e Lu (2007). 

Ao contrário das demais distâncias retratadas até aqui, a maior distância Cultural 

entre os países envolvidos é contribuição à sobrevivência. Os resultados indicam uma relação 

inversa ao esperado em H1i – quanto maior a distância cultural entre os países envolvidos, 

menor a sobrevivência da subsidiária estrangeira – com a indicação positiva na sobrevivência. 

Nações em que culturalmente diferentes tendem a oferecer menor risco à manutenção da 

empresa.  

Apesar de amplamente utilizada em negócios internacionais, a distância Cultural 

tem proporcionado diferentes resultados sobre a sobrevivência da subsidiária. Barkema et al 

(1997) constataram que empresas que se aventuraram em países culturalmente distantes 

apresentaram menor incidência de falha de continuidade, aumentando a probabilidade de 

sobrevivência. Isto está de acordo com os resultados encontrados nesta dissertação, mas 

inversamente ao esperado na hipótese sobre esta distância.  

A empresa ao se deparar com ambientes culturalmente distantes seleciona 

estratégias que permitam reduzir o impacto destas diferenças no processo de 

internacionalização. A explicação pode estar concentrada em estratégias de aprendizagem e 
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transferência de conhecimento (KOSTOVA, 1999; DELIOS; BEAMISH, 2001), na 

propriedade e experiência internacional (DELIOS; BEAMISH, 2001; GAUR; LU, 2013), ou 

performance e utilização de expatriados (COLAKOGLU; CALIGIURI, 2008). Examinar a 

distância cultural entre país da matriz e o destino da subsidiária pode proporcionar o aumento 

da incidência de sucesso com a seleção de estratégias apropriadas. 

A investigação da distância Cultural pode proporcionar evidências para a adaptação 

frente ao desafio de negócios internacionais. A observância das diferenças culturais entre 

nações tem proporcionado indicativos para que as empresas obtenham sucesso em novas 

atividades (BARKEMA; VERMEULEM, 1998; MAKINO; BEAMISH, 1998; DHANARAJ; 

BEAMISH, 2004) e deste modo, possam contribuir para a redução da probabilidade de fracasso 

da subsidiária. 

A relação entre experiência local e sobrevivência atestam que a evolução da 

experiência local desempenha papel relevante para a continuidade da empresa. Os resultados 

evidenciam o suporte a hipótese H2 – quanto maior a experiência local, maior a sobrevivência 

da subsidiária estrangeira. A experiência local proporciona à empresa oportunidade de 

desenvolvimento de estratégias para que sua experiência local desempenhe plenamente sua 

ação direta na sobrevivência. A experiência local evidencia ainda a possibilidade de ser 

explorada concomitante às distâncias institucionais. Isto, encontra concordância com os 

achados de Gaur e Lu (2007), Powell e Rhee (2013) e Delios e Beamish (2001).  

Entretanto, o efeito moderador da experiência local só mostrou efetividade em uma 

das nove distâncias. O que indica suporte parcialmente à hipótese H3 – a experiência local 

desempenha efeito moderador para reduzir o impacto das distâncias institucionais na 

sobrevivência da subsidiária estrangeira. Os demais modelos não alcançaram resultados 

significativos quanto moderação da experiência local sobre as distâncias. 

Seis distâncias – Administrativa, Demográfica, Política, Global, Econômica e 

Cultural – ratificaram sua relevância para o exame da sobrevivência da subsidiária estrangeira. 

Os resultados confirmam que as distâncias institucionais impactam na sobrevivência. Estas seis 

distâncias podem ser divididas em dois grupos: os que impactam negativamente e os que 

impactam positivamente na sobrevivência da subsidiária estrangeria.  

O primeiro grupo, das distâncias que impactam negativamente na sobrevivência 
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reúnem as três primeiras, respectivamente distâncias Administrativa, Demográfica e Política. 

Para este grupo, quanto maior a distância institucional entre os países envolvidos, menor a 

sobrevivência. Países que não se assemelham apresentam maior grau de diferenças entre as 

díades, e representam maior desafio para o sucesso longe da matriz.  

O segundo grupo, das distâncias que impactam positivamente na sobrevivência, 

estão as distâncias Política, Global, Econômica e Cultural. Países com maior distância 

aumentam a probabilidade de sobrevivência. As empresas devem observar as diferenças 

existentes para entender antecipadamente o cenário de enfrentamento no país de entrada. 

O caminho percorrido neste estudo proporcionou diversas recomendações para 

sobre as distâncias institucionais e a sobrevivência da subsidiária estrangeira para os negócios 

internacionais. A síntese dos esforços propostos nesta dissertação pode ser observada na Tabela 

7. Considerar as distâncias institucionais e a experiência no desafio de sobrevivência mostrou 

sua validade nestas análises.  

TABELA 7 -   SUMÁRIO DAS HIPÓTESES INVESTIGADAS E SEU RESPECTIVO STATUS FINAL 

Sumário de hipóteses    

Hipótese Variáveis Descrição Confirmada 
Não 

Confirmada 

H1 

Distância Administrativa, Geográfica, 
Demográfica, Política, Financeira, 

Conhecimento, Global, Econômica e 
Cultural 

Maior distância institucional impacta 
em menor sobrevivência da 

subsidiária estrangeira. 
Parcialmente  

H2 Experiência Local 
Quanto maior a experiência local, 

maior a sobrevivência da subsidiária 
estrangeira. 

x  

H3 Experiência Local e Distâncias 
Institucionais 

A experiência local desempenha 
efeito moderador para reduzir o 

impacto das distâncias institucionais 
na sobrevivência da subsidiária 

estrangeira. 

Parcialmente  

H1a Distância Administrativa 

Quanto maior a distância 
administrativa entre os países 

envolvidos menor a sobrevivência da 
subsidiária estrangeira. 

x  

H1b Distância Geográfica 

Quanto maior a distância Geográfica 
entre os países da matriz e subsidiária 
estrangeira, menor a sobrevivência da 

subsidiária estrangeira. 

 x 

H1c Distância Demográfica 

Quanto maior a distância 
Demográfica entre os países 

envolvidos, menor a sobrevivência da 
subsidiária estrangeria. 

x  

H1d Distância Política Quanto maior a distância Política 
menor a sobrevivência da subsidiária. x  

H1e Distância Financeira 

Quanto maior a distância Financeira 
entre os países envolvidos, menor a 

sobrevivência da subsidiária 
estrangeira. 

 x 
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H1f Distância Conhecimento 

Quanto maior a distância de 
Conhecimento entre os países 

envolvidos, menor a sobrevivência da 
subsidiária estrangeira. 

x  

H1g Distância Global 

Quanto maior a distância Global entre 
os países envolvidos, menor a 
sobrevivência da subsidiária 

estrangeira. 

x  

H1h Distância Econômica 

Quanto maior a distância Econômica 
entre os países envolvidos, menor a 

sobrevivência da subsidiária 
estrangeira. 

x  

H1i Distância Cultural 

Quanto maior a distância Cultural 
entre os países envolvidos, menor a 

sobrevivência da subsidiária 
estrangeira. 

 x 

     
 

Fonte: o autor
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5   CONCLUSÕES 

O objetivo desta dissertação foi explorar como impactam as distâncias 

institucionais e a experiência local na sobrevivência da subsidiária estrangeira. A conclusão 

deste trabalho indica que as diferenças entre os países, tratadas como distâncias institucionais 

suportam observações diferentes para compreensão da sobrevivência da subsidiária estrangeira. 

As evidencias encontradas revelam contribuições para a área de negócios internacionais, e ao 

mesmo tempo para as empresas no processo de internacionalização.  

Analisar conjuntamente ou individualmente as distâncias institucionais proporciona 

vantagens para o sucesso de investimentos com a diminuição de variáveis que podem indicar 

riscos. Ao mesmo tempo, permite explorar o que pode ajudar para o alcance do objetivo de 

sucesso. A empresa deve captar como considerar as distâncias institucionais. Isto implica na 

possibilidade de selecionar estratégias de entrada, de governança, de transferência de 

conhecimento, de expatriação, de controle, e discernir sobre quais decisões deve considerar 

para sua eficiência diante do impacto que cada distância institucional, ou grupo delas pode 

proporcionar.  

De acordo com o efeito que cada distância institucional exerce sobre a 

sobrevivência, é possível agrupá-las em dos conjuntos: (i) aqueles que quanto mais maior o 

índice da distância institucional maior a sobrevivência; e (ii) aqueles que quanto menor a 

distância institucional menor a sobrevivência.  

Do primeiro conjunto (i), é possível concluir que países que apresentam o maior 

índice das distâncias institucionais impactam positivamente na sobrevivência. Quanto maior a 

distância institucional, maior a probabilidade de sucesso em longevidade. As empresas devem 

atentar para países onde a chance de sobreviver majorada. Isto não significa que apenas 

selecionar o país por seu índice de distância institucional aumente a probabilidade de 

sobreviver. Isto ressalta a importância do processo de análise e seleção de estratégias para 

explorar oportunidades de internacionalização. 

 No segundo conjunto (ii), a sobrevivência é aumentada em países que indicam 

menor índice de distância institucional. A probabilidade de sobrevivência é maior em países 

mais parecidos institucionalmente. O processo de seleção de países para a internacionalização 

deve considerar que os países que se assemelham representam maior auxilio à 
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internacionalização. Nesta perspectiva devem estar preparados com estratégias adequadas para 

que consigam maximizar as semelhanças existente. 

A análise das distâncias institucionais apoia o procedimento paras a seleção de 

países para internacionalização com adoção de subsidiária estrangeira. Isto pode proporcionar 

vantagens à empresa. As empresas podem compreender o cenário de enfrentamento que cada 

país oferece com suas peculiaridades institucionais. Desenvolver estratégias para aproveitar 

oportunidades, e concomitantemente, a redução de ameaças aos negócios além da fronteira. A 

experiência local, apesar de sua importância para a continuidade dos negócios não é capaz de 

reduzir as distâncias institucionais. Isto indica que para o sucesso da subsidiária estrangeira a 

experiência pode ser um importante aliado, mas não é suficiente para reduzir ou reverter o 

impacto que distâncias institucionais desempenham sobre a empresa.  

A abrangência deste estudo exige que outros pontos sejam destacados sobre sua 

contribuição para os negócios internacionais. O caráter incipiente desta pesquisa é um dos 

pontos de destaque. A inexistência de estudos anteriores que avançaram na investigação da 

sobrevivência com nove distâncias sob a perspectiva institucional e a experiência local. Isto 

evidencia a existência de um campo promissor de investigação sobre a ação das distâncias 

institucionais, em seus variados constructos, para a área de negócios internacionais. Em atenção 

as sugestões de Berry, Guillén e Zhou (2010) e de Gaur e Lu (2007) foi possível perceber que 

a diversidade das distâncias institucionais pode proporcionar descobertas importantes para a 

área acadêmica-científica e para o campo gerencial de negócios internacionais. 

Como contribuição gerencial as distâncias institucionais revelam diferentes 

contribuições: (i) sua observação e análise podem fornecer e amparar critérios para a seleção 

de mercados estrangeiros; (ii) oferecer informações sobre o mercado selecionado para o 

processo internacionalização; (iii) proporcionar a compreensão das diferentes estratégias 

quanto ao modo de entrada; (iv) indicar quais os desafios para o sucesso de sobrevivência; (v) 

compreensão de como os países diferem entre si; (vi) expor vantagens e desvantagens de ser 

estrangeiro num mercado local; (vii) sobre custos transacionais e a capacidades da empresa 

frente ao ambiente selecionado. Cada uma destas contribuições oferece amparo ao processo 

estratégico e da tomada de decisão empresarial e deve ser apreciada concomitantemente a outras 

informações que a empresa possa conseguir para minimização de risco e ameaças. 

Compreender os desafios do novo país aumenta a probabilidade sucesso na internacionalização 
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de empresas. 

A principal contribuição para o campo acadêmico-científico reside em apresentar 

um campo fértil para a investigação em negócios internacionais. Diferentes perspectivas 

teóricas podem avançar com a utilização das distâncias institucionais. Pesquisadores devem ser 

encorajados a empreender no sentido de explorar e descrever a relação das distâncias 

institucionais com processo de internacionalização de empresas em seus diferentes arcabouços 

teóricos.  

Como recomendação para novas investigações, propostas com utilização das 

distâncias institucionais podem ser empregadas para o exame da sobrevivência em diferentes 

perspectivas, como por exemplo de performance. Investigar sua relação com expatriados, com 

a seleção do modo de entrada, ou ainda a escolha de países para investimento. Também é 

possível selecionar as capacidades de adaptação, de aprendizagem, transferência de 

conhecimento e a inclusão e formação de redes de MNEs com a perspectiva institucional e uso 

das distâncias institucionais. Portanto, um amplo campo de investigação ainda é possível de ser 

explorado pelos pesquisadores em negócios internacionais. 

As limitações desta dissertação residem em três aspectos. Primeiro, sobre a amostra 

selecionada restritamente a um continente e empresas originarias do mesmo país. É 

recomendado, que novas investigações apliquem a proposta desta investigação em diferentes 

continentes e com empresa de origens distintas. A segunda limitação está na vaiável de controle. 

Recomenda-se que outras variáveis de controle possam ser aplicadas para estudos futuros. A 

terceira limitação está relacionada a uma das variáveis selecionadas para fazer parte deste 

estudo, o tempo da gestão local. Esta variável deveria captar quanto tempo o mesmo diretor 

permaneceu no cargo. Isto não foi possível captar de maneira satisfatória na coleta de dados 

como previsto no projeto inicial. 

Os objetivos alcançados nesta dissertação revelaram significativas descobertas para 

a área de negócios internacionais. No campo da estratégia e inovação internacional, a gestão de 

empresas internacionais e pesquisadores podem encontrar nas distâncias institucionais um 

profícuo campo de investigação sobre as diferenças entre países. O avanço no tema pode 

proporcionar subsídios para a inovação e eficiência gerencial, prover o desenvolvimento de 

perspectivas teóricas e suportar a disseminação do conhecimento. Esta etapa de trabalho encerra 
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com a convicção que este é o primeiro passo num campo que ainda tem muito para oferecer. 
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