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EXPORTAR VERSUS INVESTIR – ANÁLISE DAS TRANSAÇÕES NO BRASIL 

SOB A ÓTICA DA TEORIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO 

 

RESUMO 

Este estudo objetiva a análise das principais transações realizadas por empresas baseadas no 

Brasil em relação ao mercado internacional. Tal análise, realizada com base na Teoria dos 

Custos de Transação (ECT) de Oliver Williamson (1985) e sua teoria análoga em negócios 

internacionais – Teoria da Internalização, de Bukcley e Casson (1976). Neste trabalho, foi 

proposto um modelo para quantificar os parâmetros da Teoria dos Custos de Transação, a saber, 

Especificidade de Ativos, Incerteza e Frequência, a partir das 100 principais transações 

realizadas no Brasil listadas no ano de 2010 pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior. Em especial, procurou-se analisar estas transações pela escolha entre 

investir no exterior ou por vias de exportação. As hipóteses do trabalho conjecturam, a partir da 

literatura em questão, a escolha pelo investimento direto em caso de ocorrência de custos de 

transação elevados. Já pelo contrário, em caso de baixa existência de custos de transação, a 

transação deve ser internacionalizada a partir da exportação. O modelo de regressão logística 

indicou, com 84 questionários coletados, a confirmação das hipóteses 1 e 2, que apontam para a 

relevância dos fatores especificidade de ativos e frequência das transações como parâmetros 

para a escolha entre o investimento ou exportação. 

Palavras-chave: Internacionalização. Investimento Direto. Exportação. Negócios 

Internacionais. Teoria dos Custos de Transação. Teoria da Internalização. 
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ABSTRACT 

This study aims to investigate the major transactions made by companies in Brazil, in the 

relationship between international market. This analysis, performed on the basis of Transaction 

Cost Economics, by Oliver Williamson (1985) and its analogue theory in international business 

- Theory of Internalisation by Bukcley and Casson (1976). In this study, I construct a model 

based in the transaction costs parameters, namely, asset specificity, uncertainty and frequency, 

from the top 100 listed transactions in Brazil in 2010, collected in Ministry of Development, 

Industry and Foreign Trade. In particular, I tried to analyze these transactions over the choice 

between investing abroad or use the export as a mode of entrance in international market. The 

working hypothesis of conjecture from the literature in question, the choice of direct investment 

in the event of high transaction costs. Otherwise, the hypothesis alternative shows that in the 

case of low transaction costs, the transaction should be internationalized from the export. The 

logistic regression model indicated, the hypotheses 1 and 2, working with 84 responses, which 

show the impact factors of asset specificity and frequency of transactions as parameters to the 

choice between investment or export 

Keywords: Internationalization. Foreign Direct Investment. Export. International 

Business. Transaction Costs Theory. Theory of Internalisation. 
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