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RESUMO 

 

 

Ainda são poucos os estudos aprofundados acerca das estratégias organizacionais em 

países emergentes. Nesse sentido, ao contrário de teorias anteriores, uma Visão Baseada nas 

Instituições é apropriada para explicar as estratégias e os resultados das firmas nestes países. 

Seguindo a abordagem Institucional, este trabalho tem como objetivo contribuir para o 

entendimento da influência do Ambiente Institucional nas Estratégias e nos Desempenhos de 

empresas brasileiras de tecnologia que atuam na Índia. Como método de pesquisa, foi realizado 

um estudo de caso em uma empresa Brasileira de Tecnologia que presta serviços de ensaio e 

calibração para empresas de grande porte de tecnologia da Índia que buscam comercializar seus 

produtos no mercado brasileiro. Através de uma entrevista semiestruturada realizada com um 

executivo de vendas internacionais dessa empresa, compararam-se as restrições formais e 

informais encontradas nestes dois mercados. Após, foram levantadas as estratégias e mudanças 

organizacionais adotadas pela Empresa para contornar essas restrições e seus impactos no 

desempenho da firma. As informações obtidas na entrevista juntamente com dados obtidos no 

relatório Doing Business 2015, do Banco Mundial, além de outras fontes bibliográficas foram 

úteis para descrever, comparativamente, a influência dos fatores institucionais formais e 

informais nas estratégias e nos desempenhos das empresas que atuam nos dois países. A pesquisa 

revelou que as empresas encontram diversas restrições tanto formais, quanto informais ao atuar 

em mercados emergentes como o Brasil e a Índia, afetando negativamente a capacidade das 

empresas em executar as estratégias pretendidas das empresas e seus desempenhos.  

 

Palavras-chave: Gestão Estratégica. Instituições. Desempenho. BRICS. Brasil. Índia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

There are still few in-depth studies of organizational strategies in emerging economies. In 

this sense, unlike previous theories, an institution-based view is appropriate to explain the 

strategies and performance of firms in these markets. Following the institutional approach, this 

study aims to contribute to the understanding of the influence of the institutional environment on 

strategies and performance of Brazilian technology companies doing business in India. A case 

study research method was conducted on a Brazilian technology company that provides testing 

and calibration services for large technology companies in India which aim to commercialize 

their products in the Brazilian market. Through a semi-structured interview applied to an 

International sales executive of this company, the formal and informal restrictions perceived in 

these two markets were compared. After that, information was obtained about organizational 

strategies and changes adopted by the Company to circumvent these restrictions, as well as their 

impact on firm performance. The evidence acquired in the interview along with data obtained in 

the World Bank’s report “Doing Business 2015” and other literature sources were useful to 

describe comparatively the influence of formal and informal institutional factors in strategies and 

performance of companies operating in both countries. The survey revealed that companies have 

to face both formal and informal restrictions in the emerging markets such as Brazil and India, 

adversely affecting the ability of firms to implement the intended business strategies and their 

performance. 

 

Keywords: Strategic management. Institutions. Performance. BRICS. Brazil. India. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As economias emergentes são vistas como o motor de crescimento econômico do mundo 

no século 21, como evidenciado por suas impressionantes contribuições para o PIB mundial nos 

últimos anos (PUFFER et al., 2012). Estes países se caracterizam por seus ambientes 

politicamente instáveis, fazendo com que as empresas que atuam nesses contextos desenvolvam 

diversos mecanismos para obter sucesso em um cenário de incertezas (WU, 2013). Dessa forma, 

Puffer et al. (2012) salienta que diversos fatores ambientais nos países emergentes podem dar às 

empresas desses países uma vantagem competitiva sobre as multinacionais dos países 

desenvolvidos. O autor ressalta que um dos grandes desafios atuais das organizações, quanto à 

gestão estratégica, é atentar aos diferentes contextos; por esta razão, as diferenças situacionais 

dos países componentes do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) têm chamado 

atenção de estudiosos do tema. 

Muitos dos estudos acadêmicos acerca da Gestão Estratégica buscam explicar o que 

ocasiona as diferenças nas estratégias de negócio de empresas em diferentes países. Os primeiros 

estudos acerca dos fatores que influenciam o comportamento estratégico de uma empresa 

surgiram em 1980, quando Michael Porter introduziu a Visão Baseada em Indústria (Industry 

Based View), sugerindo que o posicionamento estratégico e o desempenho de uma empresa são 

determinados, em grande parte, pelo grau de competitividade de uma indústria. Na década 

seguinte, Barney (1991) propôs a Visão Baseada em Recursos (RBV), uma abordagem 

complementar que apontou para os recursos específicos da empresa como elemento chave de seu 

desempenho e posicionamento estratégico. 

No entanto, estas visões são criticadas devido à falta de atenção prestada ao contexto 

específico no qual a empresa opera, uma vez que se baseiam em pesquisas realizadas no ambiente 

estável das economias desenvolvidas (PENG; WANG; JIANG, 2008). Diante dessa lacuna, 

emerge a Visão Baseada em Instituições para explicar as diferenças nas estratégias de negócio. 

De acordo com essa visão, as escolhas estratégicas não são apenas impulsionadas por condições 

da indústria e capacidades da empresa, mas também são reflexo das restrições formais e 

informais de um quadro institucional específico que os gestores enfrentam (PENG et al., 2009). 

Dessa forma, a Visão Baseada em Instituições se torna apropriada para explicar as estratégias e 
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os resultados das empresas nas economias emergentes, uma vez que apontaria para mudanças 

políticas, legais e sociais, comuns nestes mercados (PENG; WANG; JIANG, 2008). Desprezar, 

portanto, a importância das Instituições compromete o avanço dos estudos das estratégias em 

economias emergentes, uma vez que a atenção dada a elas é vital na redução das incertezas das 

escolhas estratégicas neste contexto. Ainda assim, há poucos estudos aprofundados acerca da 

interação entre as Instituições, organizações e escolhas estratégicas (PENG et al., 2009).  

É importante ressaltar que a legitimidade do ambiente institucional regulador formal é 

tipicamente mais fraco nos mercados emergentes do que nos desenvolvidos. Dessa forma, 

pesquisas sobre mercados emergentes têm se concentrado no pilar institucional cognitivo-

cultural, destacando a importância de influências culturais sobre os valores e práticas de negócios 

(PUFFER et al., 2012). 

Dentre as economias emergentes, destacam-se os países componentes do BRICS que, 

devido ao crescimento e desenvolvimento de seus mercados, apresentam oportunidades de 

negócio para outros países. Entretanto, as dificuldades da conjuntura internacional atual estão 

suscitando esforços para recuperar a confiança dos investidores e potencializar a atuação 

econômica destes países. Consoante Baumann et al. (2010), apesar de diferenças no grau de 

desenvolvimento capitalista, assim como no tocante às liberdades democráticas, participação na 

produção e no comércio mundial, entre outros, estes países partilham de características como o 

crescimento acelerado na última década, grande população e grande área geográfica, sendo estas 

fontes de vantagem competitiva em relação a muitos outros países. 

Diante desses fatos, neste trabalho, busca-se estudar as semelhanças e diferenças da 

realidade de dois países componentes do BRICS, a saber, Brasil e Índia, considerando aspectos 

ligados aos marcos institucionais presentes atualmente nessas duas nações, de modo a analisar se 

estes afetam positiva ou negativamente as estratégias e desempenhos das empresas que atuam 

nestes ambientes. Diante disso, surge a seguinte indagação: quais fatores institucionais 

afetaram significativamente, nos últimos anos, as estratégias e desempenhos de empresas 

brasileiras que atuam no mercado indiano?  

Optou-se por estudar estes dois países, devido às semelhanças históricas e a atuação 

política e econômica de cada um. Historicamente, o Brasil possui características peculiares que o 

aproxima da Índia: ambos foram, durante muito tempo, colonizados, o que desencadeou grande 

parte das particularidades presentes nesses países. Além de serem ricos em tradições religiosas e 
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culturais, belezas naturais e diversidade étnica, a exploração enfrentada contribuiu muito para o 

atual estágio de subdesenvolvimento em que se encontram; apesar deste já não ser mais um fator 

de impedimento para o crescimento dessas duas economias (HAFFNER; MONTEIRO, 2011). 

Por outro lado, de acordo com um relatório do Banco Mundial (2015), dentre os componentes do 

BRICS, a Índia e o Brasil são os países onde se é mais difícil de realizar negócios, devido a uma 

série de restrições formais. Nesse sentido, um problema encontrado no Brasil é o fato dele ser 

considerado um país de alto custo, o que se mostra como uma barreira para as empresas que 

desejam investir no país e para empresas brasileiras que dependem do mercado externo. Muito 

tem se falado, nesse sentido, sobre o “Custo Brasil”, conjunto de ineficiências e distorções 

referentes às relações entre Estado e setor privado, expressas basicamente em uma legislação 

inadequada e em graves deficiências no provimento de bens públicos, tornando os produtos 

nacionais menos competitivos no mercado externo (CNI, 1995).  

Apesar de se incluírem no mesmo estágio de desenvolvimento, as duas nações 

apresentam, atualmente, diferenças consideráveis em relação ao crescimento econômico. 

Atualmente, o Brasil é a maior economia da América Latina e a sétima maior economia do 

mundo em Paridade do Poder de Compra (PPC) (BRASSCOM, 2014). No entanto, o governo 

brasileiro encontra, atualmente, dificuldades em acertar as contas públicas: o país enfrenta uma 

forte desvalorização da moeda local, juros altos, inflação e baixa taxa de investimento 

(MARTELLO, 2015). Com isso, a atividade econômica do país freou no ano de 2014, tendo a 

menor taxa de crescimento do PIB entre os países emergentes. A taxa de crescimento econômico 

na Índia, por sua vez, continua crescendo, ficando atrás apenas da China no cenário global; o país 

deve superar a China como o país com maior crescimento do mundo, em 2015. (CALDAS, 2015; 

EFE, 2015).  

Com o intuito de focalizar nos resultados a serem obtidos, elegeu-se o setor de Tecnologia 

como estudo, uma vez que este se apresenta como um dos mais atrativos nos dois países 

analisados. O setor de Tecnologia é um dos principais setores econômicos na Índia, que tem 

apresentado forte crescimento nos últimos anos no país, devido, principalmente, à grande procura 

pela mão de obra barata e especializada. O Brasil, por sua vez, está entre os países mais atrativos 

para investimentos e expansão de negócios de tecnologia, devido a fatores como estabilidade 

política e a força econômica do país (BRASSCOM, 2014). Uma pesquisa realizada pelo The 

Economist Intelligence Unit (2013), relativa à oportunidade econômica dos países do BRIC 
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(África do Sul não incluída), bem como o risco político e econômico de entrar em cada país, 

apontou o Brasil como o país de maior potencial dentro do BRIC para as empresas que procuram 

investir na indústria de Tecnologia. 

A expectativa é de que este estudo permita expandir o conhecimento sobre as realidades 

brasileira e indiana e, com isso, possa contribuir para um entendimento da influência do 

Ambiente Institucional na Estratégia e Desempenho das organizações nos Mercados Emergentes. 

Destina-se, portanto, à comunidade acadêmica – uma vez que ainda há poucos estudos referentes 

a este tema -, bem como aos administradores – através de um entendimento de como os fatores 

institucionais podem afetar a decisão de atuar nos mercados brasileiro e indiano - e aos gestores 

públicos, que podem reorientar as políticas e fornecer um ambiente mais propício aos negócios. 

Assim, espera-se que através do comparativo dos dois países em questão, o estudo contribua 

como uma parte significante na discussão sobre as peculiaridades dos países componentes do 

BRICS e na forma de entender a posição do Brasil neste grupo. Em suma, este trabalho justifica-

se pela relevância de verificar os fatores de natureza institucional que mais impactam os negócios 

nos países emergentes, fomentando o entendimento do cenário que as empresas encontram ao 

operar neste contexto.  

Este trabalho tem como objetivo geral contribuir para o entendimento da influência do 

ambiente institucional na estratégia e no desempenho de empresas brasileiras de tecnologia que 

atuam na Índia. O objetivo proposto será alcançado pelos seguintes objetivos específicos: (1) 

fornecer informações sobre o quadro institucional do Brasil e da Índia; (2) apresentar as 

condições do setor de tecnologia no Brasil e na Índia nos últimos anos; (3) identificar os fatores 

institucionais que mais exercem influência nas estratégias e no desempenho de empresas 

brasileiras de tecnologia que atuam na Índia; (4) descrever comparativamente a influência do 

ambiente institucional do Brasil e da Índia nas estratégias e no desempenho de empresas 

brasileiras de tecnologia que atuam no mercado indiano.  

 Como forma de elucidar a influência do Ambiente Institucional e responder a questão de 

pesquisa levantada, neste trabalho, foi realizada uma pesquisa exploratória e descritiva. A partir 

de um referencial teórico, elaborou-se um roteiro de entrevista, aplicada a um executivo de 

vendas internacionais de uma empresa de Porto Alegre inserida em uma Universidade particular, 

que presta serviços metrológicos em eletroeletrônica à comunidade industrial, através dos 

Laboratórios de Calibração e de Ensaios. Esta empresa iniciou a interação com os países da Ásia 
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– entre eles, a Índia – em 2011, prestando esses serviços a grandes empresas de tecnologia do 

país que buscam comercializar seus produtos no Brasil.  

Com a entrevista, buscou-se levantar informações acerca das restrições formais e 

informais encontradas nos dois países, as estratégias e mudanças organizacionais que foram 

necessárias para contornar estas dificuldades e a percepção do entrevistado sobre o impacto disto 

no desempenho da firma. Muitos dos fatores formais e informais não foram sentidos, uma vez 

que a Empresa não mantém uma operação no país, sendo os ensaios realizados todos no Brasil. 

Além disso, muitos requerimentos formais foram contornados através da entrada da Empresa no 

mercado indiano mediante uma parceria com uma Agência de Certificação. Sendo assim, foi 

realizada uma pesquisa documental e bibliográfica como forma de enriquecer a análise, que 

seguiu uma abordagem qualitativa. Os resultados obtidos na pesquisa convergiram para a 

proposição teórica de que nos países emergentes, as Instituições afetam negativamente a 

capacidade de executar as estratégias pretendidas das empresas e seus desempenhos. 

Este trabalho está estruturado da seguinte maneira: primeiramente é feita uma revisão da 

literatura referente ao papel da firma, às escolhas estratégicas e à abordagem institucional das 

estratégias, assim como a contextualização dos dois países no que se refere às Instituições 

formais e informais encontradas; em seguida, é exposto o método de pesquisa utilizado; na 

sequência, faz-se uma breve apresentação da empresa estudada e os resultados da pesquisa são 

expostos e analisados, fazendo-se um comparativo entre os ambientes institucionais dos dois 

países. Por fim, são feitas as considerações finais, abordando as implicações gerenciais, nas 

políticas públicas e acadêmicas.   
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1. REVISÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo, apresentam-se os embasamentos teóricos que sustentam a execução do 

presente estudo, servindo de referência para análise do caso estudado e contribuindo para uma 

melhor compreensão do tema de pesquisa. Dessa forma, primeiramente é apresentada a unidade 

que está sendo tratada neste estudo: a firma. Para promover um entendimento do papel da firma 

são abordados autores como Coase (1937) e Williamson (1991; 1996; 1999), entre outros, que 

buscam explicar o surgimento da firma e sua caracterização.  

É pertinente, também, para o presente estudo, esclarecer o papel da firma como uma 

tomadora de decisão, aspecto abordado na seção seguinte deste capítulo. Dessa forma, baseando-

se em diversos autores, entre eles Child (1972), Ansoff (1965; 1977) e Mintzberg (1973; 1998), a 

segunda seção trata do comportamento da firma e das escolhas estratégias, expondo as definições, 

características e importância das estratégias dentro da firma, assim como seus modos de 

formulação e execução.  

 O problema levantado neste estudo se refere à adoção de diferentes estratégias por uma 

mesma empresa em diferentes ambientes. Nesse sentido, surge a necessidade de apresentar a 

Abordagem Institucional das escolhas estratégias. Dessa forma, nas seções seguintes, são 

tratados: a relação do contexto ambiental e as escolhas estratégicas; a visão da estratégia baseada 

nas Instituições, diferenciando-a da Visão Baseada na Indústria de Porter (1980) e da Visão 

Baseada em Recursos de Barney (1991); a importância das Instituições, sua relevância no 

contexto dos países emergentes e a relação entre o ambiente institucional, as estratégias e o 

desempenho. Por fim, faz-se um breve comparativo entre os contextos institucionais da Índia e do 

Brasil, seguido de um levantamento e explicação dos diferentes fatores institucionais formais e 

informais utilizados na pesquisa para comparativo entre os países.  
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1.1. A NATUREZA DA FIRMA 

 

 

Ao longo das últimas décadas, emergiram diversas teorias acerca do que caracteriza uma 

firma. A primeira delas foi introduzida por Coase, em 1937, que procurou explicar o motivo das 

firmas existirem. Segundo o autor, a justificativa está na presença de custos de transação para a 

produção, ou seja, a firma existe como uma forma de minimizar estes custos.  

Em seus estudos, Coase (1937) critica a teoria neoclássica, que postulava que a alocação 

dos fatores de produção era determinada pelo mecanismo de preço. Segundo o autor, essa visão 

não se aplicava a todas as realidades, uma vez que considerava o mercado como a única forma 

viável de organização da produção. Sendo assim, Coase (1937) procura explicar a existência da 

firma em função das falhas do mercado: a firma surge quando é mais vantajoso organizar 

internamente a produção, do que encarar os custos de recorrer ao mercado para realizar os 

contratos e as trocas.  

Williamson (1999) incluiu na ideia dos custos de transação, os custos de tempo e dinheiro 

para efetuar a busca por informações, reduzir conflitos quando não há acordos, adaptar o acordo 

quando há imprevistos, assim como especificar os contratos e monitorar seu cumprimento. O 

autor aponta os atributos que caracterizam uma transação: (I) incerteza à qual as transações estão 

submetidas; (II) frequência com que são realizadas; e (III) especificidade dos ativos envolvidos. 

Este último é o mais decisivo pela sua importância estratégica, uma vez que na decisão de 

produzir ou adquirir no mercado, as atividades em que ocorre especificidade de ativos tendem a 

ser internalizadas pela firma (WILLIAMSON, 1996). 

Coase (1937) considera que um contrato existe se um indivíduo concede algum fator de 

produção - dentro dos limites contratuais - em troca de remuneração. Neste sentido, uma firma 

surge quando é mais favorável para o empregador um contrato de longo prazo, onde os custos de 

transação são minimizados em relação a um contrato de curto prazo. Jensen e Meckling (1976), 

por sua vez, elaboram uma nova definição da firma, descrevendo-a como um “nexo de 

contratos”, isto é, uma mera ficção legal que serve como um vínculo para um conjunto de 

relações contratuais que equilibra os objetivos conflitantes dos indivíduos. Nas relações 

contratuais, uma das partes (o principal) engaja a outra parte (o agente) a desempenhar alguma 

tarefa em seu favor, representando uma delegação de autoridade para a tomada de decisão pelo 
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agente. Diante disso, surge o “problema da agência”: devido à separação da propriedade do 

controle, a firma não é vista como um agente individual, mas um conjunto de indivíduos com 

interesses diversos e objetivos conflitantes, uma vez que nem sempre o agente atuará levando em 

conta o melhor interesse do principal. O principal, por sua vez pode minimizar os desvios 

estabelecendo incentivos que inibam atividades indesejadas por parte do agente; porém, disto 

incorrem diversos custos, como de monitoramento e de elaboração dos contratos (JENSEN; 

MECKLING, 1976). 

No entanto, segundo Williamson (1991), descrever a firma como um "nexo de contratos" 

sugere que a firma não é diferente do mercado em aspectos contratuais e salienta que contratos de 

longo prazo entre empregador e empregado não são a essência do que caracteriza uma firma. 

Como forma de promover um entendimento da firma, Williamson (1999) apresenta duas 

perspectivas complementares: perspectiva da governança e perspectiva da competência. De 

acordo com a primeira, uma firma pode ser descrita em termos organizacionais como uma 

estrutura de governança, isto é, uma forma de arranjo organizacional, caracterizada pelas relações 

hierárquicas, através da qual se realiza um conjunto de operações. A perspectiva da competência 

está mais preocupada com os processos (especialmente aprendizagem) e as lições para a 

estratégia, focando, portanto, nas características de gestão e organização: a firma é um conjunto 

de recursos relacionados, um pacote de rotinas e um conjunto de contratos. 

Garrouste e Saussier (2005) salientam a importância da estrutura interna da firma e da 

relação entre firma e mercado. Segundo os autores, uma firma pode ser vista como um 

mecanismo de coordenação que visa satisfazer as necessidades dos consumidores de forma mais 

eficiente que o mercado. Além disso, pode ser definida como um conjunto de conhecimentos e 

recursos historicamente construídos através de experiências passadas e um contínuo processo de 

aprendizagem; assim, as medidas tomadas pelas firmas são baseadas em rotinas e capacidades 

que representam as competências distintivas da firma (GARROUSTE; SAUSSIER, 2005). 

Segundo Bloom e Van Reenen (2010), as firmas com as melhores práticas de 

administração apresentam melhores desempenhos em várias dimensões do negócio: são maiores, 

mais produtivas, experimentam rápido crescimento e apresentam taxa de sobrevivência mais alta. 

Além disso, salientam que firmas e países se especializam em diferentes estilos de administração; 

sendo assim, firmas de diferentes países adotam diferentes práticas de administração, adaptando-
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se ao ambiente de negócios local; tais práticas influenciam diretamente o desempenho 

operacional e financeiro. 

 

 

1.2. A FIRMA COMO UMA TOMADORA DE DECISÃO 

 

 

Além de explicar a existência das firmas, Coase (1937) salienta a importância da 

coordenação e da gestão ao introduzir a figura do gestor-coordenador como decisiva na firma, 

uma vez que este é o responsável por direcionar a produção, devendo encontrar formas 

alternativas de organização para minimizar os custos das transações. Os gestores tem liberdade 

para fazer escolhas; assim, as firmas sofrerão alterações conforme as diferentes tomadas de 

decisão. O que difere as firmas, portanto, é a tomada de decisão do gestor-coordenador, uma vez 

que elas não são apenas agentes econômicos, mas também organizadores de recursos 

(ALCHIAN, 1950; CHILD, 1972; EVANGELISTA; RECH, 2010). 

Child (1972) salienta que do trabalho dos tomadores de decisão dentro da organização 

surgem as escolhas estratégicas. As estratégias servem para alocar recursos e diminuir riscos. 

Elas envolvem um conjunto de regras de tomada de decisão em condições de incerteza que se 

relacionam com o estilo de gestão da organização. Dessa forma, a formulação de estratégias é 

própria de cada firma, uma vez que depende das condições externas e internas a ela (ANSOFF, 

1965; 1977). As organizações precisam de estratégias para orientar-se sobre como atingir os 

objetivos e como seguir a missão da organização, permitindo um rumo – previamente 

considerado - para os gerentes seguirem (THOMPSON JR; STRICKLAND, 2000).   

Diversos autores, ao longo das últimas décadas, buscaram apresentar uma definição de 

estratégia. A primeira definição moderna de estratégia foi concebida por Chandler, em 1962, que 

a definiu como um elemento que determina as metas básicas de longo prazo de uma empresa, 

assim como o curso de ação e alocação dos recursos necessários para alcançar as metas. Andrews 

(1971), por sua vez, postulou que a estratégia representa um padrão de objetivos, propósitos ou 

metas, assim como as políticas e os planos fundamentais para alcançar estes objetivos, definindo 

a atividade a que a empresa se dedicará e o tipo de empresa que é ou será. 
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Mintzberg e Quinn (2001) apresentam cinco definições complementares de estratégia, 

conhecidos como os Cinco Ps da Estratégias, apresentando-as como: (1) um plano, ou seja, são 

diretrizes para lidar com uma situação; (2) um padrão, isto é, criam consistência no 

comportamento; (3) uma posição, definindo a atuação da organização no ambiente concorrencial; 

(4) uma perspectiva, se referindo à maneira de ver o mundo, presente nas mentes dos que 

planejam e executam; e (5) um pretexto, vistas como uma manobra com a intenção de enganar o 

concorrente. 

De acordo com Mintzberg (1998), a estratégia tanto se refere a ações passadas, como a um 

comportamento desejado. O autor diferencia as estratégias pretendidas (intencionais) das 

realizadas, uma vez que nem todas as estratégias pretendidas podem ser realizáveis, assim como 

nem todas as estratégias efetivamente realizadas foram pretendidas. Nesse sentido, Mintzberg e 

Waters (1985) propõem a classificação das estratégias realizadas em dois extremos: as estratégias 

deliberadas e as estratégias emergentes.  

 

Figura 1: Estratégias deliberadas e estratégias emergentes 

 

 

Fonte: Mintzberg e Waters (1985).  

 

Conforme elucidado na Figura 1 acima, as estratégias deliberadas são aquelas que a 

organização se propôs a fazer e que se realizam exatamente como foram explicitamente 
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planejadas. As estratégias emergentes são aquelas que surgem no caminho, sem que haja uma 

intenção definida, favorecendo a aprendizagem.  

Segundo Mintzberg (1973), a maneira com que a firma irá formular suas estratégias está 

relacionada com as características internas da organização, bem como os aspectos do ambiente 

em que está inserida, como a competição e estabilidade. Neste sentido, as empresas podem 

apresentar um comportamento empreendedor e buscar constantemente novas oportunidades, 

baseando as estratégias nas características do empreendedor e considerando o ambiente 

controlável. Podem também adotar um comportamento adaptativo, formulando estratégias de 

forma fragmentada, buscando fornecer soluções reativas a problemas existentes. Além disso, 

podem adotar uma postura de planejamento, realizando análise de propostas e cenários e gerando 

estratégias globais para a organização.  

 

 

1.3. O IMPACTO DO CONTEXTO NA TOMADA DE DECISÕES  

 

 

 Muitos dos estudos acadêmicos acerca da Gestão Estratégica buscam explicar o que 

ocasiona as diferenças nas estratégias de negócio de empresas em diferentes países. Dentre os 

fatores que afetam o modo como as organizações operam, um dos mais importantes é o contexto 

ambiental no qual elas atuam em um dado momento. Nessa perspectiva, surge a necessidade de 

examinar a relação entre o contexto ambiental e as escolhas estratégicas. Estas envolvem a 

compreensão de como os fatores ambientais influenciam a organização e as demais entidades 

com que se relaciona (HALL, 1984; TAVARES, 2005).  

Antes dos estudos de Bertalanffy, em 1950, a maioria dos estudiosos considerava as 

organizações como sistemas fechados, em que o ambiente interno era isolado do contexto 

externo, não havendo interdependência entre eles. A partir das publicações do autor, a teoria dos 

sistemas abertos passou a ter destaque nos estudos organizacionais, baseando-se no fato de que as 

organizações são como sistemas abertos que devem se adaptar ao sistema social mais amplo e ao 

meio ambiente de negócios no qual estão inseridas (BERTALANFFY, 1950; 1956; MOTTA; 

VASCONCELOS, 2006).  
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Frente a isso, o modo como a organização irá se estruturar é determinado pela maneira 

como ocorre o agrupamento dos fatores situacionais com as tomadas de decisões, a divisão do 

trabalho, os mecanismos de coordenação e as funções da organização (HALL, 1984). Para cada 

tipo de meio ambiente, uma forma de organização é mais adequada e diferentes estratégias são 

adotadas. Quando o ambiente é turbulento e complexo, há um alto nível de competição e rápidas 

mudanças; assim, as organizações devem desenvolver uma forma organizacional com alto grau 

de complexidade e focar em uma estratégia de valorização e manutenção da mão de obra 

altamente qualificada. Ambientes mais simples e estáveis apresentam menor grau de 

diferenciação e menos competitividade e mudanças tecnológicas; neste contexto, se sobressaem 

as organizações com estruturas mais simples de captação de informações e formas 

organizacionais menos complexas (MOTTA; VASCONCELOS, 2006).  

Outro fator ambiental que também afeta de diversas maneiras o modo como as 

organizações se estruturam é a cultura nacional. Os tomadores de decisão organizacionais 

interpretam o ambiente em termos de sua cultura nacional; essa percepção é, então, refletida na 

organização por meio da tomada de decisão (HALL, 1984). Assim, as organizações são vistas 

como subculturas de uma sociedade, uma vez que os valores aceitos e adotados de modo coletivo 

na sociedade onde atuam moldam a cultura organizacional e criam os parâmetros de como a 

organização deve pensar, sentir e agir, determinando o sucesso destas empresas (FREITAS, 

1997). 

Sendo assim, o ambiente externo à empresa é composto por fatores que podem afetar sua 

atuação, sobre os quais ela exerce pouca ou nenhuma influência; assim, a empresa deve prever o 

que acontece no ambiente em que está inserida, como forma de diminuir a incerteza (BETHLEM, 

2004). Na análise do ambiente, identificam-se as oportunidades e as ameaças: fatores ou 

situações que afetam positiva ou negativamente os resultados. Neste sentido, a empresa deve 

aproveitar as oportunidade e neutralizar as ameaças (HARTMANN, 1999).  
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1.4. ABORDAGEM INSTITUCIONAL DA GESTÃO ESTRATÉGICA 

 

 

A Gestão Estratégica vem ganhando novas perspectivas nas últimas três décadas. Os 

primeiros estudos acerca dos fatores que influenciam o comportamento estratégico de uma 

empresa surgiram em 1980, quando Michael Porter introduziu o que agora é chamado de Visão 

Baseada em Indústria (Industry Based View). Esta visão sugere que o posicionamento estratégico 

e o desempenho de uma empresa são determinados, em grande parte, pelo grau de 

competitividade de uma indústria que, por sua vez, depende de cinco forças básicas, a partir das 

quais a empresa é capaz de identificar suas forças e fraquezas: (1) concorrência, (2) ameaça de 

novos entrantes, (3) ameaça de produtos ou serviços substitutos, (4) poder de barganha dos 

fornecedores e (5) poder de barganha dos clientes. O poder coletivo dessas forças determina o 

potencial de lucro final de um setor, sendo que quanto mais fraca as forças coletivamente, maior 

a oportunidade de desempenho superior. Sendo assim, as forças competitivas mais fortes 

determinam a lucratividade de uma indústria e, por isso, são de grande importância para a 

formulação de estratégia da empresa (PORTER, 1979, 1980).  

Nos anos 90, uma abordagem complementar apontou para os recursos específicos da 

empresa como elemento chave de seu desempenho e posicionamento estratégico: trata-se da 

Visão Baseada em Recursos (RBV), proposta por Barney em 1991, que buscou estudar a relação 

entre as características internas da empresa e seu desempenho. Barney (1991) postula que as 

empresas são pacotes de recursos, ou seja, capacidades tangíveis e intangíveis específicas de cada 

empresa. Assim, os recursos afetam significativamente os resultados de uma empresa e a maneira 

desta de conceber e implementar as estratégias, sendo, portanto, fonte de uma vantagem 

competitiva sustentável. No entanto, para isso, os recursos, segundo o autor, precisam seguir 

alguns critérios. Para ser estratégico, um recurso precisa ser valioso, ou seja, ter a capacidade 

para melhorar a eficiência e a eficácia da organização. Além disso, deve ser raro, isto é, ter alta 

demanda entre as firmas que compõem o mercado e os novos entrantes. Os recursos também 

precisam ser difíceis de serem imitados, garantindo uma distância estratégica das outras firmas. 

Por fim, devem ser difíceis de serem substituídos, não devendo haver recursos equivalentes no 

mercado.  
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Estudos mais recentes sobre estratégias abordam, contudo, a importância do Ambiente 

Institucional como fator de impacto no comportamento estratégico e no desempenho das 

empresas. Assim, através das lacunas nas abordagens anteriores, emerge a Visão Baseada em 

Instituições para explicar as diferenças nas estratégias de negócio e argumenta que as forças 

institucionais também fornecem uma resposta a diferenças no desempenho das empresas (PENG, 

2002; PENG et al., 2009).  

A principal crítica que se faz às duas visões anteriores reside no fato de que elas não 

prestaram atenção adequada ao contexto específico no qual a empresa opera. A Visão Baseada 

em Indústria e a RBV tratam as instituições como plano de fundo, ignorando a importância de seu 

papel na formulação de estratégias e no desempenho das empresas; isto ocorre porque essas duas 

visões surgiram principalmente a partir de pesquisa sobre concorrência nos Estados Unidos, em 

que há um quadro institucional relativamente estável e baseado no mercado (PENG; WANG; 

JIANG, 2008). Uma resposta baseada nas instituições, por sua vez, apontaria para mudanças 

políticas, legais e sociais, comuns nos mercados emergentes (PENG; WANG; JIANG, 2008).  

 

 

1.5.A IMPORTÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES 

 

 

É importante diferenciar as instituições das organizações. As instituições podem ser 

definidas como as regras do jogo em uma sociedade, ou, de maneira mais formal, como as 

restrições construídas e alteradas pelo homem que estruturam a interação humana, tendo como 

propósito definir o comportamento das empresas (NORTH, 1990). Por outro lado, as instituições 

podem ser vistas como estruturas e atividades reguladoras, normativas e cognitivas que fornecem 

estabilidade e significado ao comportamento social (SCOTT, 1995). Assim, o "quadro 

institucional" é definido como o conjunto de regras políticas, sociais e legais que estabelece a 

base para a produção, troca e distribuição (DAVIS; NORTH, 1971). 

As organizações seriam os jogadores, caracterizados por um grupo de indivíduos unidos 

em torno de um objetivo comum. Por exemplo, os partidos políticos são organizações políticas, 

as empresas e cooperativas são organizações econômicas, as igrejas e clubes são organizações 

sociais, e as escolas e universidades são organizações educacionais (NORTH, 1992). 
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De acordo com a abordagem de Scott (1995), as instituições são comumente divididas em 

três pilares: (1) pilar regulador; (2) pilar normativo; (3) pilar cognitivo-cultural. O primeiro se 

refere ao sistema de regras, às leis e aos regulamentos. O segundo é representado pelas 

instituições que especificam os papéis e as orientações para os seus membros. O último 

compreende as crenças e valores aceitos, que orientam o comportamento dos indivíduos de uma 

sociedade (PUFFER et al., 2012). 

De forma complementar, PENG et al. (2009) investiga, além do impacto das instituições 

formais (leis, regras e regulamentos), os componentes informais (culturas, normas e valores). O 

estudo considera que as empresas perseguem racionalmente os seus interesses e fazem escolhas 

estratégicas dentro das limitações formais e informais em um determinado quadro institucional 

(PENG et al., 2009).  

As instituições conduzem as transações sociais nas áreas de política, direito, sociedade. 

Na área da política, isso se manifesta, por exemplo, nos níveis de corrupção e de transparência; 

fatores como esses fazem com que as nações difiram entre si quanto ao risco político, o que afeta 

a estabilidade dos seus mercados. No direito, as instituições regem as transações, por exemplo, 

por meio do regime de regulamentação e pelo grau de liberação econômica. Na sociedade, 

podem-se citar, como exemplos, as normas éticas e atitudes em relação ao empreendedorismo 

(PENG; WANG; JIANG, 2008; SIMON, 1984). 

Segundo North (1990), o principal papel das instituições em uma sociedade é reduzir a 

incerteza através da criação de uma estrutura estável para interação humana, facilitando a troca 

política ou econômica. Em situações em que as restrições formais são pouco claras ou fracas, este 

papel se atribui principalmente às restrições informais, que fornecem orientação e conferem 

legitimidade e recompensas para as empresas (PENG et al., 2009). A Visão Baseada em 

Instituições sugere que, quando uma empresa não pode ser líder em custo, em diferenciação ou 

em foco, ela ainda pode vencer a competição por outras questões de caráter social, político e 

ambiental, ou seja, fora do sistema de mercado, em que as relações informais exercem uma 

grande influência (OLIVER; HOLZINGER, 2008
1
 apud PENG et al., 2009).   

North (1990) salienta que apenas uma pequena parte das interações humanas é conduzida 

por regras formais. Dessa forma, ele investiga as regras informais derivadas da cultura que 

                                                
1 OLIVER, C.; HOLZINGER, I. The effectiveness of strategic political management: A dynamic capabilities 

framework. Academy of Management Review, v. 33, n.2, p. 496-520, 2008. 
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regulam o comportamento social e argumenta que traços culturais têm sobrevivido globalmente 

ao longo do tempo e, portanto, não podem ser ignorados no processamento de informações da 

tomada de decisão. Por outro lado, o autor ainda ressalta a importância das regras formais e como 

elas, em muitos casos, são complementares às informais e que, em alguns casos, elas podem até 

mesmo substituir as regras informais ao definir restrições comportamentais, a fim de aumentar a 

eficiência da instituição. De acordo com Puffer et al. (2012), as instituições formais normalmente 

incluem entidades como governos, agências reguladoras, o sistema judicial, bolsas de valores, 

agências de rating e as empresas de auditoria.   

Segundo North (1992), a Teoria Institucional se diferencia da Teoria Econômica 

Neoclássica, uma vez que esta não considerava que os agentes possuem informações incompletas 

e capacidade mental limitada. O autor argumenta que de fato, as ideias e ideologias 

desempenham um papel majoritário para a tomada de decisão e para os custos de transação, o que 

resulta em mercados imperfeitos. Dessa forma, as partes negociantes possuem assimetria de 

informação, o que aumenta os custos de transação, definidos pelo alto custo de mensurar o valor 

de um objeto negociável ou o desempenho do outro agente. A fim de minimizar esse custo - e, 

consequentemente, reduzir a incerteza -, formam-se as instituições. O resultado neoclássico da 

eficiência de mercado só ocorre quando as transações não incorrem em custos adicionais; assim, 

sempre que houver custo de transação, as instituições são importantes. 

Uma instituição nunca existe sozinha ou independente de outras e surge por uma 

convenção originada na interação repetida entre agentes - origem espontânea –, ou, de forma 

proposital, pela motivação de se criar um padrão de ação para lidar com situações complexas. 

Podem, portanto, ser identificadas por três elementos: (1) uma ação regular; (2) o estabelecimento 

de regras ou normas que geram repetição, estabilidade e uma ordem previsível; e (3) um senso 

geral legitimando as atividades e as regras. Assim, as mudanças institucionais são moldadas, em 

grande parte, pela estrutura institucional vigente, podendo ocorrer em resposta a: mudanças 

tecnológicas; necessidade de induzir mudanças tecnológicas; contatos entre culturas ou estruturas 

institucionais diferentes; ação propositada de agentes internos à estrutura existente; ações de 

agentes com poderes legitimados pela estrutura vigente (PESSALI, 2006).  

Segundo North (1992), a mudança institucional ocorre a partir da interação contínua entre 

organizações e instituições em ambientes de competitividade e escassez. Isso ocorre na medida 

em que a competição obriga as organizações a buscarem conhecimento e esse novo conhecimento 
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é capaz de moldar as percepções e oportunidades, podendo, assim, gerar mudanças na instituição. 

A estrutura institucional, então, irá definir qual conhecimento será percebido como mais 

vantajoso naquele contexto.  

Assim, de acordo com a Visão Baseada em Instituições, as escolhas estratégicas não são 

apenas impulsionadas por condições da indústria e recursos específicos da empresa, mas são, 

também, um reflexo das restrições formais e informais de um quadro institucional específico que 

os gestores enfrentam (PENG et al., 2009). Brouthers (2013) salienta, por exemplo, a influência 

de diversos fatores, em especial as diferenças institucionais entre os países, na escolha do modo 

de entrada em um mercado, bem como no desempenho da empresa; com isso, o autor busca 

contribuir para o entendimento de como as empresas devem tomar as decisões do modo de 

entrada, com base em fatores como: a influência que as diferenças entre os países exercem sobre 

as decisões da firma e a forma como as empresas se adaptam a novas circunstâncias específicas 

de cada país. North (1992) postula que, juntamente com a tecnologia empregada, as instituições 

determinam os custos de transação e produção.  

Com base nisso, estudos sugerem que os formuladores de políticas devem incentivar as 

empresas a desenvolver diferentes capacidades, uma vez que estas podem tornar-se mais valiosas 

do que outras, conforme o ambiente institucional evolui (WU, 2013). Ao tratar instituições como 

variáveis independentes, uma visão de estratégia baseada em instituição centra-se na interação 

dinâmica entre as instituições e organizações e considera escolhas estratégicas como o resultado 

dessa interação (PENG, 2002), conforme observado na Figura 2. 
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Fonte: Peng (2002).  

 

A Visão Baseada em Instituições pode ser vista, portanto, como um complemento das 

visões baseadas em Indústria e em Recursos, e em combinação com essas duas ajuda a sustentar 

um tripé da estratégia (PENG; WANG; JIANG, 2008), conforme Figura 3. Assim, as forças 

institucionais determinam diretamente a forma como a empresa deve utilizar seus recursos na 

elaboração e implementação da estratégia, e são responsáveis, consequentemente, pelos 

diferentes desempenhos empresariais; todavia, ainda há poucos estudos aprofundados acerca da 

interação entre as instituições, organizações e escolhas estratégicas (PENG et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Instituições, organizações e escolhas estratégicas. 
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Fonte: Peng, Wang, Jiang (2008). 

 

As instituições são compostas de regras formais, normas informais e as características de 

aplicação de ambas, e a mistura destes elementos é o que vai determinar o desempenho 

econômico. É a combinação de regras formais e informais que definem a instituição e fornecem a 

base para mudanças incrementais contínuas que ocorrem dentro de cada instituição. Enquanto as 

regras formais podem ser alteradas de um dia para o outro, as normas informais mudam de forma 

gradual. Isso explica por que as sociedades que decidem adotar regras formais de outra sociedade 

provavelmente apresentarão características de desempenho muito diferentes da sociedade de 

origem. Isso acontece porque tanto as normas informais, como as características de aplicação 

serão diferentes, ou seja, transferir regras formais de política econômica que fizeram sucesso em 

uma sociedade não é condição suficiente para um bom desempenho econômico (NORTH, 1990, 

1992). 

Assim sendo, os quadros institucionais interagem com as organizações, sinalizando quais 

escolhas são aceitáveis e suportáveis (PENG, 2002). A Visão Baseada em Instituições fornece um 

embasamento para a importância de se entender sob quais condições as capacidades da empresa 

são mais ou menos eficazes, sendo principalmente relevante aos gestores de mercados 

emergentes, uma vez que as instituições nestes contextos são mais instáveis e mudam de forma 

Figura 3: Visão Baseada em Instituições como uma terceira perna do tripé da estratégia. 
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mais rápida se comparada com os países de economias desenvolvidas (WU, 2013). Nas 

economias emergentes, tanto as empresas nacionais, como as estrangeiras devem aprender a jogar 

o jogo em um contexto em que as regras do jogo estão sempre mudando e não são completamente 

conhecidas (PENG; WANG; JIANG, 2008). 

 

 

1.6. INSTITUIÇÕES NOS PAÍSES EMERGENTES  

 

 

Ao contrário das visões anteriores, que embasaram seus estudos a partir de pesquisas 

realizadas no contexto estável das economias desenvolvidas, a Visão Baseada em Instituições se 

torna apropriada para explicar as estratégias e os resultados das empresas nas economias 

emergentes (PENG; WANG; JIANG, 2008). Desprezar, portanto, a importância das forças 

institucionais compromete o avanço de estudos de estratégias em economias emergentes, uma vez 

que a percepção das instituições, neste contexto, é vital na redução das incertezas das escolhas 

estratégicas (PENG et al., 2009).  

Assim muitos estudos recentes estão buscando explicar como as empresas de mercados 

emergentes, atuando em ambientes pouco desenvolvidos, conseguem competir com sucesso 

contra os concorrentes de mercados desenvolvidos. Uma das explicações para isso é que diversos 

fatores ambientais nos países menos desenvolvidos podem dar às empresas desses países uma 

vantagem competitiva sobre as multinacionais dos países desenvolvidos. Isso acontece porque 

elas aprendem como operar em ambientes politicamente instáveis, com altas cargas tributárias e 

sem o suporte das instituições formais; assim, as empresas tem melhores resultados quando 

atuam em um ambiente que seja culturalmente, politicamente e economicamente similar a seu 

país de origem (PUFFER et al., 2012). 

As economias emergentes são vistas como o motor de crescimento econômico do mundo 

no século 21, como evidenciado por suas impressionantes contribuições para o PIB mundial nos 

últimos anos (PUFFER et al., 2012). É interessante analisar, em especial, o caso dos países 

componentes do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) que, devido ao crescimento 

e desenvolvimento de seus mercados, apresentam oportunidades de negócio para outros países. 

Estes países têm semelhanças e diferenças importantes ao se analisar seu potencial no cenário 
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internacional: há diferenças no grau de desenvolvimento capitalista entre eles, assim como no 

tocante às liberdades democráticas, no ritmo de crescimento da produção, participação na 

produção e no comércio mundial, no ritmo de investimento, assim como na política cambial. São, 

portanto, realidades razoavelmente distintas; entretanto, partilham de características como o 

crescimento acelerado na década passada, grande população e grande área geográfica – dados 

apresentados no Quadro 1 -, sendo estas fontes de vantagem competitiva em relação a muitos 

outros países (BAUMANN et al., 2010).  

 

Quadro 1: Participação dos países do BRICS no PIB, população e área geográfica mundial. 

  Brasil China Índia Rússia África do Sul BRICS (total) 

Área geográfica 6,30% 7,10% 2,40% 12,70% 0,90% 29,40% 

População 2,87% 19,29% 17,29% 2,06% 0,74% 42,00% 

PIB 3,40% 9,50% 2,20% 2,40% 0,60% 18,10% 

Fonte: Elaborado a partir de dados do National Bureau of Statistics of China (2011).  

 

De acordo com o IPEA (2010), em paridade de poder de compra, o PIB dos BRIC já 

superava, em 2010, o dos EUA ou o da União Europeia e há estimativas de que o PIB do grupo 

supere o do G7 nos próximos 20 anos. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores 

(2014), a participação dos BRICS nas exportações mundiais passou de 8% para 16% no período 

entre 2001 e 2011. Nesse aspecto, a economia brasileira apresenta vantagens comparativas 

inferiores, em número de produtos, em relação à China e à Índia, apresentando, na última década, 

desempenho menos favorável nos principais mercados (EUA, Europa e Ásia); contudo, existe 

baixa similaridade na composição das exportações brasileiras em comparação com a dos outros 

três países do BRIC, havendo, portanto, baixa probabilidade das transações ocorrerem nos 

mesmos setores (BAUMANN et al., 2010).  

A legitimidade do ambiente institucional regulador formal é tipicamente mais fraco nos 

mercados emergentes do que nos desenvolvidos. Um estudo sobre o BRIC notou, a presença de 

fraca governança corporativa, elevada corrupção, baixa transparência e níveis altos de uso de 

suborno. Dessa forma, pesquisas sobre mercados emergentes têm se concentrado no pilar 

institucional cognitivo-cultural, destacando a importância de influências culturais sobre os 

valores e práticas de negócios (PUFFER et al., 2012). 
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1.7. RELAÇÃO ENTRE AMBIENTE, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO 

 

 

É importante também analisar a relação entre o contexto ambiental e as escolhas 

estratégicas com o desempenho. Como já apresentado anteriormente, o ambiente institucional 

influencia as estratégias adotadas por uma firma. Conforme elucidado no Quadro 2, as diferentes 

Instituições formais e informais presentes em cada país (representadas na primeira e quarta 

coluna) provocam mudanças internas e externas na firma (representadas na segunda e terceira 

colunas). As estratégias e mudanças internas dizem respeito à utilização dos recursos humanos, 

da tecnologia e conhecimento, do capital necessário para financiar as atividades e a forma de 

gerir a firma. As estratégias e mudanças externas se referem à forma de gerir os clientes, 

fornecedores, assim como lidar com os concorrentes, os parceiros e as redes. 

 

Quadro 2: Impacto do Marco Institucional nas Estratégias e no Desempenho da firma 

 Estratégias e mudanças da 

firma 

  

Marco 

Institucional do 

Brasil 

Internas Externas Marco 

Institucional da 

Índia 

Efeitos no 

desempenho 

da firma 

Fatores formais 

(aspectos 

regulatórios e 

legais); 

    

Fatores informais 

(Normas, cultura, 

valores e ética). 

    

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Diferentes condições do ambiente e diferentes formas de relacionamento entre as partes 

externas irão exigir diferentes arranjos de estruturas organizacionais para que a organização 

alcance o desempenho pretendido (CHILD, 1972). Conforme apresentado no Quadro 2, as 

estratégias adotadas e as mudanças organizacionais realizadas para contornar as restrições 
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formais e informais nos dois países irão apresentar efeitos no desempenho da firma (quinta 

coluna). A adoção de diferentes estratégias competitivas por empresas de um mesmo segmento 

de negócio contribui para o resultado positivo ou negativo das empresas (PORTER, 1980). 

Independente do ambiente, diversidade, tamanho, tecnologia e pessoal da organização, os 

atributos gerenciais e a qualidade da estratégia geralmente apresentam relação direta com seu 

nível de desempenho (CHILD, 1974). 

As primeiras teorias sobre estratégias competitivas enfatizam o lucro como indicador 

econômico de eficiência, assim, as estratégias estariam relacionadas apenas à maximização do 

resultado (BANDEIRA-DE-MELLO; CUNHA, 2004; ANSOFF, 1990). Seguindo essa linha, os 

estudos tradicionais sobre a relação entre estratégia e desempenho indicam uma tendência a uma 

análise de desempenho voltada exclusivamente ao âmbito financeiro (BASSIONI; PRICE; 

HASSAN, 2004). Essa tendência financeira das métricas perdurou até o final do século, quando a 

relação entre estratégia e desempenho passou a ser tratada sob uma ótica mais abrangente. A 

partir disso, surgiram ferramentas de análise associando decisões financeiras a atributos não 

financeiros, como o Analytical Hierarchy Process (AHP) de Saaty (1991) e a metodologia 

Balanced Scorecard (BSC) de Kaplan e Norton (1992), que relaciona a análise do desempenho 

aos objetivos estratégicos da empresa, em que o resultado financeiro está diretamente ligado à 

satisfação dos clientes, e esta depende do funcionamento dos processos internos, que por sua vez 

depende da capacidade da organização de mudar e melhorar. 

 

 

1.8. BREVE COMPARATIVO ENTRE ÍNDIA E BRASIL 

 

 

Historicamente, o Brasil possui características que o aproxima da Índia. Os dois países 

são ricos em tradições religiosas e culturais, belezas naturais e diversidade étnica e foram, 

durante muito tempo, colonizados, fato que desencadeou grande parte das particularidades 

presentes nesses países (HAFFNER; MONTEIRO, 2011). Além disso, Guimarães (1998, p.9) 

salienta que: 

 

“Brasil e Índia compartilham semelhanças e interesses comuns por serem 

‘grandes países periféricos’, o que os distingue radicalmente dos países médios e 
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pequenos da periferia. Grandes países periféricos seriam aqueles países não 

desenvolvidos, de grande população e de grande território contínuo, não-inóspito, 

razoavelmente passível de exploração econômica”  

 

Assim como o Brasil, a Índia é uma democracia, onde são realizadas eleições a cada 

quatro anos, porém não tem voto obrigatório (HAFFNER; MONTEIRO, 2011). No entanto, 

pode-se dizer que ambos os países apresentam um ambiente hostil para os negócios, que inclui: 

impostos indecentes, legislação trabalhista antiquada, infraestrutura precária, gastos inadequados 

do governo e pressão do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a realização de reformas 

tributária e fiscal (FUCS, 2006). De acordo com o relatório Doing Business, do Banco Mundial 

(2015), que mede as regulamentações que estimulam ou que restringem as atividades 

empresariais ao redor do mundo, a Índia é o país do BRICS onde é mais difícil de fazer negócio: 

de 189 países analisados, o país ocupa a 142° posição. O Brasil também não apresenta uma 

posição favorável, aparecendo na 120° posição na lista e sendo o penúltimo país do BRICS com 

facilidade de se fazer negócio, conforme pode ser observado no Quadro 3.  

 

Quadro 3: Facilidade em fazer negócios (BRICS) 

País Posição no ranking Pontuação 

China 03 84.97 

África do Sul 43 71.08 

Rússia 62 66.66 

Brasil 120 58.01 

Índia 142 53.97 

Fonte: Elaborado a partir de dados do Relatório Doing Business, do Banco Mundial (2015). 

 

Apesar das semelhanças, os dois países divergem no grau de crescimento econômico 

atual, bem como em questões políticas e culturais. Enquanto a economia brasileira não vem 

apresentando bons resultados nos últimos anos, a economia da Índia continua crescendo. Em 

2014, o Brasil apresentou menor crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) entre os países 

emergentes: a atividade econômica do país freou, tendo um crescimento de apenas 0,1%. Este 

fraco crescimento é resultado das dificuldades do governo em acertar as contas públicas, 

ocasionando uma baixa taxa de investimento, desvalorização do dólar, juros mais altos e inflação 



34 
 

 
 

maior. A Índia, por sua vez, teve um crescimento do PIB de 4,7%, ficando atrás apenas da China 

no cenário global. A projeção para o ano de 2015 é que o Brasil perca o lugar de sétima maior 

economia mundial para a Índia, que deverá crescer 7,5% neste ano, enquanto o Brasil deve 

crescer menos de 1%. A Índia, assim, deve superar a China como o país com maior crescimento 

do mundo, devido, principalmente, aos baixos preços do petróleo e à recuperação do 

investimento (CALDAS, 2015; EFE, 2015; MARS, 2015; MARTELLO, 2015).  

O sucesso da Índia deve-se, principalmente, à iniciativa privada: a atuação das principais 

empresas Indianas no mercado global não se restringe apenas à exportação, estas empresas estão 

expandindo internacionalmente seus domínios em diversos setores da economia. Outros fatores 

de sucesso da Índia residem em: crédito barato; microcrédito destinado à população de baixa 

renda; investimento em pesquisa; autoestima positiva; e marketing eficiente. Além disso, a 

fartura de mão de obra e os baixos salários dos técnicos existentes na Índia resultam em um baixo 

custo de produção, apresentado pelos empresários como uma “vantagem competitiva” do país 

(FUCS, 2006). 

Apesar da boa situação econômica atual na Índia, os empresários enfrentam grandes 

problemas com a corrupção e o Estado é considerado tão ineficiente e burocrático no país 

Indiano, quanto no Brasil (FUCS, 2006). Enquanto no Brasil, há impostos federais, estaduais e 

municipais, ocasionando guerra fiscal entre estados, na Índia, o sistema tributário é considerado 

ainda mais arcaico: uma mercadoria é taxada cada vez que cruza as divisas entre quaisquer 

estados (MAIA, 2015). Além disso, ao contrário do Brasil, que tem uma relação pacífica com os 

países vizinhos, a Índia tem problemas sérios de fronteira com o Paquistão e com a China e 

enfrenta diversas outras dificuldades, como: o sistema de castas, que ainda impede a ascensão 

social de grande parte da população; as disputas religiosas, que atingem o país desde sua 

independência; e o terrorismo fundamentalista como uma ameaça permanente (FUCS, 2006).  

As diferenças também se fazem presentes em termos demográficos. De acordo com dados 

de 2014 do Banco Mundial e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Índia 

apresenta maiores índices de população total, população urbana e desemprego, representados no 

Quadro 4. O país possui a segunda maior população do planeta, tendo crescido 1,23% em 2014, 

enquanto a população brasileira cresceu apenas 0,29% no mesmo ano.  
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Quadro 4: Aspectos demográficos do Brasil e da Índia 

 Brasil Índia 

População total (em milhões de habitantes) 206 1200 

População urbana 176 419 

Desemprego nas regiões metropolitanas 6,2% 8,6% 

Elaborado com base em dados do IBGE e do Banco Mundial. 

 

Para o propósito deste estudo, cabe ressaltar também a situação do ambiente de Ciência e 

Tecnologia dos países analisados. De acordo com o Banco Mundial (2014), a inovação 

tecnológica, muitas vezes alimentada por governos, impulsiona o crescimento industrial e ajuda a 

elevar os padrões de vida. Dessa forma, a base tecnológica do Brasil e da Índia pode ser 

observada no Quadro 5. 

 

Quadro 5: Aspectos tecnológicos no Brasil e na Índia 

 Brasil Índia 

Investimento em P&D (% do PIB), em 2011 1,21  0,81 

Exportações de alta tecnologia (em US$), em 2013 8 bilhões 16 bilhões 

Pedidos de patentes, em 2013 4.959 10.669 

Pedidos de registro de marcas, em 2013 132.330 183.172 

Elaborado com base em dados do Banco Mundial. 

 

Apesar de o Brasil destinar uma maior parte de seu PIB para as atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), em relação à Índia, o país apresenta menor nível de exportações de alta 

tecnologia, bem como menor número de pedidos de patentes e registro de marcas. O Banco 

Mundial define os investimentos em P&D como os gastos correntes e de capital (públicos e 

privados) sobre o trabalho criativo realizado sistematicamente para aumentar o conhecimento, 

incluindo o conhecimento da humanidade, da cultura e da sociedade e do uso de conhecimentos 

para novas aplicações. As exportações de alta tecnologia abrangem os produtos com elevada 

intensidade de P&D, como na indústria aeroespacial, computadores, produtos farmacêuticos, 

instrumentos científicos, e equipamentos elétricos. Os números de novas patentes e registros de 

marcas também são indicadores relevantes, uma vez que fornecem proteção para os proprietários 
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das marcas e patentes; o registro de marca garante o direito exclusivo de utiliza-la para identificar 

produtos ou serviços, ou para autorizar outro para usá-lo em troca de pagamento (BANCO 

MUNDIAL, 2014).  

 

 

1.8.1. O Setor de Tecnologia no Brasil e na Índia 

 

 

Enquanto o Brasil é forte na exportação de mercadorias, a Índia se caracteriza como uma 

potência emergente na exportação de serviços. Schatzmann (2010, p. 79) salienta que o setor de 

serviços “é o principal responsável pelo reconhecimento da inserção produtiva da Índia no 

exterior, assim como, grosso modo, a China é reconhecida pela manufatura, o Brasil pelos 

produtos agrícolas e a Rússia pelo petróleo”. Grande parte do bom desempenho da Índia nesse 

aspecto se deve a serviços da área de Tecnologia. Esta indústria tem apresentado forte 

crescimento nos últimos anos no país, devido, principalmente, à grande procura pela mão de obra 

barata e especializada. O sucesso da Índia no setor está na produção feita sob medida para as 

grandes e médias empresas do mundo todo (FUCS, 2006; CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO 

HAMBURGO, 2008). 

No Brasil, o setor de Tecnologia também se destaca. Segundo dados do The Economist 

Intelligence Unit (2013), usando a classificação de risco médio do setor, o Brasil obteve, em 

2013, uma média de 43,5 (em uma escala de 1-100), a menor dentro do BRIC. Quanto à 

classificação do ambiente de negócios, o país obteve uma pontuação de 66,9, o que representa 

uma excelente oportunidade de investimento dentro do setor de Tecnologia. Na Índia, o risco 

médio do setor de Tecnologia, no mesmo ano, alcançou 52,6, provavelmente devido à saturação 

dos serviços de Tecnologia de Informação da Índia dentro dos EUA combinado com a incerteza 

política; além disso, o país apresentou uma classificação do ambiente de negócios de 60,4. A 

pesquisa mostrou que o potencial de crescimento excelente em Tecnologia e o menor risco em 

comparação com outros países do BRIC fazem do Brasil o melhor destino de investimento no 

setor, com a China em segundo, a Índia em terceiro e a Rússia em último.  

Peng, Wang e Jiang (2008) salientam que o maior ambiente internacional em favor da 

globalização na década de 1990 ajudou o crescimento do setor de Tecnologia na Índia. Nesse 
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contexto, a entrada maciça de multinacionais ocidentais na Índia está forçando as empresas 

indianas de Tecnologia a serem mais competitivas. Assim, embora, fatores baseados na indústria 

e em recursos influenciam essas interações competitivas, estas são possibilitadas pelas reformas 

do governo indiano de abertura de mercado.  

Mudanças nas Instituições tanto podem facilitar quanto dificultar o sucesso de empresas 

de Tecnologia nos diferentes países. Assim, para compreender o que influenciou o sucesso ou 

fracasso das empresas indianas e brasileiras de Tecnologia, é preciso investigar não só os fatores 

baseados em indústria e em recursos, mas o impacto dos quadros institucionais sobre essas 

empresas (PENG; WANG; JIANG, 2008). 

 

 

1.9. O AMBIENTE INSTITUCIONAL FORMAL 

 

 

As organizações não competem apenas por recursos e clientes, mas por poder político e 

legitimidade institucional, por aptidão social e econômica. As organizações se assemelham a 

outras que enfrentam o mesmo conjunto de condições ambientais; requisitos jurídicos e técnicos 

do Estado moldam as organizações de maneiras semelhantes (DIMAGGIO; POWELL, 1983). 

Nos mercados emergentes, as empresas enfrentam diversos desafios ao registrar a organização e 

devem contornar uma série de restrições quanto aos recursos disponíveis ao operar em um novo 

mercado.  

 

 

1.9.1. Registro da organização 

 

 

Os registros das sociedades capacitam as empresas a operar no setor formal da economia e 

colher os benefícios que vêm com a formalização; entretanto, o registro formal de um negócio 

confronta-se com diversos obstáculos burocráticos e altos custos provenientes dos procedimentos 

oficialmente exigidos ou geralmente realizados para abrir um negócio e começar a operar 

(BANCO MUNDIAL, 2015).   
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 O tempo, o número de procedimentos e o custo para abrir um negócio no Brasil e na Índia 

são calculados pelo Banco Mundial (2015), conforme pode ser observado no Quadro 6.  

 

Quadro 6: Comparativo entre Brasil e Índia em relação à abertura de negócio. 

  Brasil Índia 

Posição no ranking 167 158 

Tempo (dias) 83,6 28,4 

Número de procedimentos 11,6 11,9 

Custo (% da renda per capita) 4.3 12.2 

Fonte: Elaborado a partir de dados do Relatório Doing Business, do Banco Mundial (2015). 

 

Observa-se, a partir destes dados que um empresário demora mais que o dobro de tempo 

para abrir um negócio no Brasil comparado à Índia, embora o custo seja substancialmente menor. 

Segundo o relatório do Banco Mundial (2015), no último ano, a Índia fez a abertura de negócios 

mais fácil ao reduzir consideravelmente a taxa de registro, mas por outro lado a tornou mais 

difícil ao introduzir a obrigação de apresentar mais uma declaração antes do início da operação de 

negócios.  

Outra restrição diz respeito à infraestrutura local, incluindo o aluguel e acesso ao local, 

bem como acessibilidade a serviços básicos como água e energia. Apesar da projeção de elevado 

crescimento econômico da Índia nos próximos anos, uma das grandes limitações ao 

desenvolvimento econômico do país é a carência de eletricidade, transporte e infraestrutura em 

geral, agravados pela falta de investimentos por parte do governo (HAFFNER; MONTEIRO, 

2011).  

Conseguir se conectar em uma rede elétrica pode ser um processo dispendioso. O 

indicador apresentado pelo Banco Mundial (2015) engloba todos os procedimentos requeridos 

para um negocio obter uma conexão permanente de eletricidade, conforme apresentado no 

Quadro 7. 
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Quadro 7: Comparativo entre Brasil e Índia em relação à obtenção de luz. 

 Brasil Índia 

Posição no ranking 19 137 

Número de procedimentos 4 7 

Tempo (dias) 53,3 105,7 

Custo (% da renda per capita) 31,6 487,7 

Fonte: Elaborado a partir de dados do Relatório Doing Business, do Banco Mundial (2015). 

 

O Brasil está entre os países onde é mais fácil obter luz, exigindo pouco tempo e baixo 

custo. A Índia melhorou a regulamentação do processo de conexão no último ano, tornando-a 

menos custosa ao reduzir o depósito de segurança para uma nova conexão. Ainda assim, a 

obtenção de luz na Índia se apresenta como uma barreira, tendo um custo muito mais elevado que 

no Brasil e demandando mais tempo.  

 

 

1.9.2.  Recursos 

 

 

As formas organizacionais são determinadas pela distribuição de recursos no ambiente e 

as condições em que os recursos estão disponíveis. Assim, quanto mais limitado for o suporte de 

recursos vitais em um mercado, mais semelhante o comportamento das organizações que o 

compõem, uma vez que as colocam sob pressões similares do fornecimento de recursos 

(DIMAGGIO; POWELL, 1983). 

Baseando-se no estudo de Hollingworth (2000), no presente trabalho são considerados 

como recursos vitais para o estabelecimento da empresa em um mercado, os recursos financeiros, 

humanos e tecnológicos, presentes nos setores institucionais, sendo distintos e próprios de cada 

sociedade, assim como os recursos provenientes do mercado, indústria e rede, que integram os 

arranjos institucionais, coordenando os diversos agentes econômicos.  
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1.9.2.1. Recursos Financeiros 

 

 

Para uma empresa conseguir se estabelecer em um mercado, ela deve estar bem provida 

de recursos financeiros. Neste contexto, a empresa pode se deparar com diversas restrições 

financeiras, como: a complexidade da regulamentação tributária e das normas da contabilidade 

local; a estabilidade do sistema financeiro do país e das taxas de juros; o acesso a linhas de 

crédito por fundos públicos ou privados; e as variações da cotação da moeda estrangeira (dólar). 

A legislação tributária é um fator que se apresenta como uma grande barreira para quem 

quer operar no Brasil ou na Índia. Enquanto no Brasil, há impostos federais, estaduais e 

municipais, ocasionando guerra fiscal entre estados, na Índia, o sistema tributário é considerado 

ainda mais arcaico: uma mercadoria é taxada cada vez que cruza as divisas entre quaisquer 

estados (MAIA, 2015). O Banco Mundial (2015) calcula para os dois países, o número total de 

taxas e contribuições compulsórias que uma empresa de porte médio deve pagar em um ano, o 

método de pagar, a frequência de pagamento e o número de agências envolvidas. Estes dados 

estão representados no Quadro 8, onde os dois países são comparados. Dentre os 189 países 

participantes da pesquisa, o Brasil apresenta o maior número de horas para cumprir com todos os 

regulamentos fiscais.  

 

Quadro 8: Comparativo entre Brasil e Índia em relação ao pagamento de tributos. 

  Brasil Índia 

Posição no ranking 177 156 

Número de pagamentos por ano 9 33 

Tempo (horas) 2.600 243 

Taxa de imposto total (% do lucro) 69,0 61,7 

Fonte: Elaborado a partir de dados do Relatório Doing Business, do Banco Mundial (2015). 

 

Além da legislação tributária, uma das variáveis que mais afeta as empresas e a economia 

do país é a cotação da moeda estrangeira, uma vez que uma desvalorização cambial tende a 

desestimular as exportações, o que poderia se tornar um problema para empresas que dependem 

de componentes importados. Dados do Banco Mundial (2015), representados no Quadro 9, 
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revelam uma crescente desvalorização da Rúpia na última década, atingindo em 2014 um mínimo 

histórico e o Real também vem se desvalorizando nos últimos anos, o que pode demandar 

esforços adicionais das empresas que atuam nesses dois mercados. 

 

Quadro 9: Comparativo entre Brasil e Índia em relação à taxa de câmbio oficial.  

  Brasil (BRL) Índia (INR) 

2011 1,6728 46,6705 

2012 1,9531 53,4372 

2013 2,1561 58,5978 

2014 2,3530 61,0295 

Fonte: Elaborado a partir de dados do Banco Mundial (2015). 

Nota: A taxa de câmbio é representada pela unidade de moeda local por US$. No quadro, para cada ano, está 

calculada a média do período. 

 

 

1.9.2.2.  Recursos Humanos 

 

 

A dificuldade na contratação de mão de obra local e o acesso à mão de obra qualificada 

são fatores que podem inibir a atuação de uma empresa em um mercado. Entre os fatores que 

afetam o risco de emprego, a eficácia do governo e do sistema legal e regulamentar parece ser o 

mais importante. Consequentemente, os riscos elevados de empregar pessoas nos países do BRIC 

surgem devido à falta de clareza e inconsistências na regulamentação do trabalho (FOONG; LIM, 

2011).  

As regulações do mercado de trabalho tem significativo impacto no crescimento 

econômico e na competitividade, podendo o impacto ser negativo onde as intervenções são 

insuficientes ou excessivas: regulamentos muito brandos ou muito rigorosos podem levar a 

resultados contrários aos que se esperava, podendo resultar em perdas de emprego em uma 

economia. A legislação trabalhista compreende os benefícios para os trabalhadores, resolução de 

conflitos laborais e flexibilidade na regulação do emprego, especificamente como ela afeta a 

contratação e demissão de trabalhadores e a rigidez dos horários de trabalho (BANCO 

MUNDIAL, 2015). No Quadro 10 estão apresentados dados do relatório do Banco Mundial 

(2015), referentes às restrições trabalhistas nos dois países.  
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Quadro 10: Comparativo entre Brasil e Índia em relação a aspectos da legislação trabalhista. 

  Brasil Índia 

Máximo de dias de trabalho por semana 6 6 

Horas de trabalho semanal permitidas 44 47 

Salário mínimo mensal (em dólares) para 

trabalhador em tempo integral 

437,80 (São Paulo)  

484,24 (Rio de Janeiro) 

125,37 (Mumbai) 

134,82 (Deli) 

Restrições ao trabalho noturno Sim Sim 

Restrições ao trabalho em feriado Não 
Sim (Mumbai) 

Não (Deli) 

Adicional por trabalho noturno  

(% do salário-hora) 
20% 0 

Adicional por trabalho em dia de repouso semanal 100% 0 

Fonte: Elaborado a partir de dados do Relatório Doing Business, do Banco Mundial (2015). 

Nota: O máximo de horas de trabalho semanal permitidas não inclui horas extras. 

 

A legislação trabalhista no Brasil é conhecida por ser ultrapassada e inflexível. O mesmo 

ocorre na Índia, que se apresenta como uma das principais limitações ao crescimento econômico 

do país, devido às diversas falhas e inconsistências de suas Leis Trabalhistas, causando incertezas 

e desestimulando o investimento (HAFFNER; MONTEIRO, 2011). Enquanto no Brasil, as 

empresas só devem notificar a demissão de funcionários quando são demitidos nove ou mais 

funcionários, na Índia, a cada demissão deve-se notificar as autoridades (BANCO MUNDIAL, 

2015). A atual legislação laboral na Índia - rígida e muito protecionista dos direitos dos 

trabalhadores - é ainda uma herança do período colonial, quando os trabalhadores industriais não 

podiam ser despedidos (SILVA; BREDA, 2009). 

Outro fator que influencia as mudanças organizacionais dentro de um determinado 

ambiente é a profissionalização, que define as condições e métodos do trabalho do indivíduo e 

estabelece uma base legitimada para a sua autonomia profissional. Em um dado ambiente, a 

universalidade dos requisitos de qualificação, a robustez dos programas de formação, ou a força 

das associações profissionais levam as organizações a agirem de maneira semelhante. Assim, 

profissionais retirados das mesmas universidades e selecionados através de um conjunto comum 
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de atributos tendem a ver os problemas de uma forma similar e tomar as decisões de uma mesma 

maneira (DIMAGGIO; POWELL, 1983). 

Um fator de entusiasmo para os empresários indianos é que quase metade da população 

do país tem 25 anos e a cada ano, cerca de dez milhões de pessoas entram no mercado de 

trabalho. Estima-se que em menos de duas décadas, a Índia será o país mais populoso e terá a 

maior força de trabalho do mundo. Isso traz para os empresários uma garantia de que não faltará 

mão-de-obra e não haverá grandes pressões por aumentos salariais (MAIA, 2015). No Quadro 11, 

pode-se perceber a diferença no número da força de trabalho total nos dois países, uma vez que a 

Índia possui uma das maiores forças de trabalho do mundo e essa diferença vem aumentando ao 

longo dos últimos anos.  

 

Quadro 11: Comparativo entre Brasil e Índia em relação ao total da força de trabalho local. 

Ano 2010 2011 2012 2013 

Brasil 103 105 106 108 

Índia 471 475 477 487 

Fonte: Elaborado a partir de dados do Banco Mundial (2015). 

Nota: Medido em milhões de habitantes. 

 

No entanto, os países do BRIC enfrentam um problema ao proporcionar um fornecimento 

insuficiente de trabalhadores qualificados. Alguns locais têm um excesso de oferta de trabalho 

manual, mas uma escassez de talentos profissionais: os mercados emergentes tem sido uma 

escolha popular para as empresas, já que o seu trabalho é geralmente mais barato do que nos 

mercados desenvolvidos; todavia, fatores como mobilidade e migração podem afetar o tamanho 

da oferta local de recursos humanos (FOONG; LIM, 2011). 

Cabe ressaltar aqui também, o poder das forças sindicais. No Brasil, toda empresa está 

sujeita a um acordo de negociação coletiva - realizado pelas associações dos empregadores e dos 

empregados -, que contém diversos requisitos e restrições adicionais. Na Índia, movimentos 

sindicais, em particular contra as empresas estrangeiras, estão mostrando mais sinais de ativismo 

recentemente. Além disso, as paralisações trabalhistas que tiveram motivação política na Índia 

(chamado bandh) podem ser extremamente prejudiciais para as empresas, mesmo que muitas 

vezes alcancem pouca melhoria das condições dos trabalhadores (FOONG; LIM, 2011). 

http://www.exame.com.br/topicos/mercado-de-trabalho
http://www.exame.com.br/topicos/mercado-de-trabalho
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1.9.2.3.  Recursos Tecnológicos 

 

 

A tecnologia pode ser vista como o conjunto de conhecimentos científicos e empíricos, 

bem como de habilidades e experiências - incluindo o know how, métodos e procedimentos 

produtivos, gerenciais e organizacionais - necessárias para produção, distribuição, 

comercialização e utilização de bens e serviços. A definição da tecnologia como um conjunto de 

conhecimentos implica que sua geração, assimilação e utilização se baseiam em um processo de 

aprendizagem e de transferência desses conhecimentos entre os diferentes atores (SÁNCHEZ; 

PAULA, 2001). 

Dessa forma, os recursos tecnológicos disponíveis em uma sociedade também podem 

influenciar na maneira como as empresas atuam. Cada sociedade desenvolve um conjunto de 

rotinas que se adequam ao tipo de tecnologia disponível, assim, economias mais desenvolvidas 

ricas em tecnologia tendem a oferecer um conjunto de incentivos tecnológicos para as empresas 

operarem, uma vez que possuem equipamentos sofisticados e verbas para pesquisa. Nas 

economias emergentes, contudo, os recursos tecnológicos tendem a ser ineficientes, encarecendo 

os custos de produção e comprometendo a competitividade de suas empresas no cenário 

internacional (ROSA, 2008). Neste contexto, a dificuldade de acesso à tecnologia, a limitação de 

transferência tecnológica, bem como falta de regulamentos de proteção das propriedades 

intelectuais (como patentes, fórmulas e marcas) se mostram como barreiras para as empresas 

desenvolver as atividades em um país.   

Nos países emergentes, em particular no Brasil, as transformações ocorridas no cenário 

econômico mundial pressionaram para uma convergência de esforços para melhorar seus 

sistemas produtivos, através da geração, acumulação e aplicação de conhecimentos, como forma 

de se obter vantagem competitiva no mercado internacional de bens e serviços. Nesse sentido, um 

fator que pode se mostrar como um incentivo ou um inibidor para as empresas operarem em um 

mercado é a transferência tecnológica, ou seja, a transferência de conhecimento técnico ou 

científico, tornando mais acessível o desenvolvimento de novos produtos, serviços, processos, 

conhecimentos, entre outros e promovendo a inovação tecnológica e o desenvolvimento 

econômico. Neste contexto, surge a abordagem da Hélice Tríplice, que considera que esta 

transferência se baseia na relação entre Universidades, Empresas e o Governo. Cada um desses 

atores possui autonomia, mas assume novos papéis na dinâmica econômica. A Universidade, 
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além do ensino, atualmente tem o papel de promover o desenvolvimento econômico via geração 

de conhecimento científico e tecnológico; assim, surgem, por exemplo, as incubadoras e parques 

tecnológicos, bem como redes de conhecimento, universidades corporativas, entre outros. A 

metáfora da Hélice Tríplice se torna útil nos países emergentes para a implementação de políticas 

públicas, especialmente de ciência, tecnologia e inovação que visem ampliar e suportar a 

interação entre os atores das diferentes hélices (TRIPLE HELIX RESEARCH GROUP BRAZIL, 

2013). 

 

 

1.9.2.4.  Mercado, Rede e Indústria 

 

 

Ao se inserirem em mercados, redes e indústrias, as empresas podem se deparar com uma 

série de restrições que irá influenciar seu modo de atuação. A inserção em redes apresenta 

combinações de autointeresse e obrigação social; mesmo com alguns atores sendo formalmente 

independentes e iguais, ainda pode ocorrer desigualdade de poder e iniciativa. Quando 

amplamente desenvolvidos em distritos industriais, as redes tendem a facilitar a cartelização e o 

monopólio. Os mercados, por sua vez, refletem a sensibilidade acerca das preocupações sobre a 

oferta e demanda; quanto mais pura e aperfeiçoada a concorrência no mercado, maior é a 

necessidade de regras sistematizadas para coordenar as transações econômicas e fornecer 

garantias legais de livre-concorrência. Assim, o ajustamento do mercado necessita de aplicação 

de leis de controle e regulamentos para cumprimento dos contratos (HOLLINGSWORTH, 2000).  

A atuação das agências do Estado sobre as regras institucionais moldam a maneira como 

as empresas atuam em um dado ambiente. O governo federal designa os padrões da indústria para 

todo um mercado, devendo estes ser adotados por todas as empresas concorrentes; além disso, os 

aspectos de uma organização que são afetados por operações estaduais diferem na medida em que 

a participação do Estado é unitária ou fragmentada entre diversos órgãos públicos (DIMAGGIO; 

POWELL, 1983). Sendo assim, devem ser considerados na presente pesquisa como os 

requerimentos das agências reguladoras da indústria e o papel do Estado como agente regulador 

afetam as estratégias e desempenho organizacional dos dois países. 
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O controle do Estado pode ocorrer de forma altamente burocrática. Assim, tem-se a 

necessidade de analisar os entraves burocrático-legais, uma vez que as decisões políticas são 

aplicadas em toda a linha para classes inteiras de organizações, tornando a tomada de decisões 

menos adaptativa e menos flexível. A burocratização ocorre como o resultado de processos que 

tornam as organizações mais similares sem necessariamente torná-las mais eficientes 

(DIMAGGIO; POWELL, 1983). 

Neste sentido, devido aos entraves burocráticos, empresas que atuam além das fronteiras 

devem arcar com altos custos e tempo despendido. O relatório do Banco Mundial (2015) 

apresenta dados sobre o custo e o tempo necessário para exportar e importar através de transporte 

marítimo. Observa-se no Quadro 12, que o tempo para exportar e importar mercadorias são 

menores no Brasil que na Índia, enquanto os custos são consideravelmente maiores.  

 

Quadro 12: Comparativo entre Brasil e Índia em relação ao comércio através das fronteiras. 

  Brasil Índia 

Posição no ranking 123 126 

Tempo para exportar (dias) 13,4 17,1 

Custo para exportar (US$ por container) 2.323 1.462 

Tempo para importar (dias) 17 21,1 

Custo para importar (US$ por container de 6 metros) 2.323 1.332 

Fonte: Elaborado a partir de dados do Relatório Doing Business, do Banco Mundial (2015). 

 

Cabe ressaltar aqui também que o ambiente jurídico afeta muitos aspectos do 

comportamento e estrutura de uma organização. A entrada em redes exige obrigações contratuais. 

Salienta-se, neste caso, o profundo impacto de um sistema complexo e racionalizado de direito 

contratual que exige os controles organizacionais necessários para honrar os compromissos legais 

(DIMAGGIO; POWELL, 1983; HOLLINGSWORTH, 2000).  

O relatório Doing Business do Banco Mundial (2015) ressalta que na regulação de 

liberdade contratual, deve haver um equilíbrio entre dar às partes contratantes a possibilidade de 

entrar em acordo mutuamente benéfico e a necessidade de fornecer proteção adequada contra 

possíveis abusos. Liberdade contratual é um instrumento crítico para o progresso e eficiência 

econômica, maximizando o bem-estar individual, promovendo uma alocação mais eficiente dos 
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recursos no mercado e contribuindo para o estabelecimento de uma economia funcional, onde a 

previsibilidade é desejada. No entanto, a limitação da liberdade ocorre na fronteira entre o uso e 

abuso de poder de barganha. 

O cumprimento de contratos, levantado pelo Banco Mundial, mede a eficiência do sistema 

judicial em resolver uma disputa comercial, medindo o número de procedimentos exigidos por lei 

ou comumente praticada entre as partes ou entre elas e o oficial de justiça. Foi calculado também 

o tempo e os custos para que isso ocorra. Observa-se, no Quadro 13, que os dois países 

apresentam índices ruins. A Índia está entre os países onde há menor eficiência no cumprimento 

de contrato, levando um tempo demasiadamente grande para se resolver a disputa comercial. 

 

Quadro 13: Comparativo entre Brasil e Índia em relação ao cumprimento de contratos. 

  Brasil Índia 

Posição no ranking 118 186 

Número de procedimentos 43,6 46 

Tempo (dias) 731 1.420 

Custo (% do reivindicado) 16,5 39,6 

Fonte: Elaborado a partir de dados do Relatório Doing Business, do Banco Mundial (2015). 

   

 

1.10. O AMBIENTE INSTITUCIONAL INFORMAL 

 

 

Como mencionado anteriormente, quando as restrições formais são fracas ou pouco 

claras, o papel das restrições informais se sobressai na redução da incerteza, fornecendo 

orientação e conferindo legitimidade e recompensas para as empresas (PENG et al., 2009). Dessa 

forma, neste trabalho, os fatores informais são analisados seguindo a classificado de Peng et al. 

(2009), que os divide em: (1) normas de comportamento; (2) questões culturas; e (3) questões 

éticas. 
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1.10.1. Normas de comportamento 

 

 

Em termos gerais, as Instituições reduzem a incerteza para os diferentes atores, ao 

condicionar as normas dominantes de comportamentos e definir os limites do que é legítimo 

(PENG, 2009). Sendo assim, neste trabalho deve-se analisar como as empresas contornam as 

dificuldades encontradas em relação às normas de comportamento, incluindo o respeito à 

autoridade e às regras, o respeito à propriedade privada e o respeito (tolerância) às diferenças.  

O respeito às diferenças aqui tratado engloba dois aspectos: (1) a tolerância às diferenças 

no local de trabalho; e (2) a dificuldade de inclusão da empresa em cadeias produtivas locais e 

círculos sociais e políticos de negócios.  

A discriminação no local de trabalho é um fator de risco importante nos países do BRIC, 

visto que estes estão sujeitos a diferentes tipos de problemas de intolerância. A discriminação 

baseada em crenças religiosas, orientação sexual, gênero, etnia, status de minoria ou outros 

fatores não só contribui para uma oferta reduzida de talento, como também aumenta a 

possibilidade de conflitos e queixas no local de trabalho. Em uma pesquisa realizada nos países 

componentes do grupo, o Brasil apareceu como o país que apresenta menor risco em relação à 

discriminação. A Índia, por sua vez, perdeu apenas para a Rússia (FOONG; LIM, 2011). As 

divisões baseadas em castas contribuem para o agravamento dessa questão na Índia: essa divisão 

continua a dominar nas diversas esferas da vida social e é reforçada através de boicotes 

econômicos e violência física (CHR&GJ, 2015). Além disso, diversos estudos apontam para a 

discriminação de gênero na Índia, onde as mulheres são mais prejudicadas no ambiente de 

trabalho (KUNDU, 2003).  

A inserção da empresa em cadeias produtivas locais e círculos sociais e políticos de 

negócios também pode se mostrar como um desafio: a discriminação presente nos países 

emergentes também pode dificultar a inclusão de empresas nestes círculos, uma vez que as redes 

de negócio são baseadas em relações pessoais e requer uma construção de confiança fora do 

campo econômico (HOLLINGSWORTH, 2000). As empresas mais bem relacionadas são 

capazes de colher enormes benefícios; desse modo, as redes e alianças são estratégias utilizadas 

pelas empresas para promover seu crescimento, que dependem das relações interpessoais entre os 

gestores (PENG, 2009). No entanto, o conjunto de organizações que faz parte de círculos de 
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negócios ou de cadeias produtivas tende a apresentar estruturas, métodos e filosofias 

organizacionais semelhantes, na medida em que há uma imposição direta - fora da arena 

governamental - de um padrão de procedimentos operacionais e de regras, valores e estruturas 

legitimadas que as empresas dentro de uma cadeia produtiva devem partilhar (DIMAGGIO; 

POWELL, 1983).  

 

 

1.10.2. Questão cultural  

 

 

 Os traços culturais de uma sociedade exercem forte influencia nas organizações, uma vez 

que a gestão interage com o que ocorre na família, na escola, na política e governo, estando 

claramente relacionada com as crenças, tradições e costumes da sociedade (HOFSTEDE, 1993). 

A cultura de uma sociedade se refere a concepções e símbolos compartilhados, que distingue um 

grupo ou categoria de pessoas de outro (SCOTT, 1987; HOFSTEDE, 1993). Assim, empresas 

que estão inseridas em um mesmo ambiente cultural, irão apresentar características semelhantes, 

quanto às práticas administrativas e valores organizacionais, diferenciando-se das empresas 

inseridas em contextos diferentes.  

Na Índia, por exemplo, há um jeito peculiar de se administrar e liderar – The Indian Way 

– apresentado como um novo modelo a ser estudado e aplicado nos países desenvolvidos. Esse 

modelo pressupõe que o objetivo principal da empresa é cumprir uma missão social: o sucesso 

depende da construção de uma forte cultura empresarial e da satisfação dos funcionários, sendo 

estes aspectos prioritários em relação à maximização da riqueza dos acionistas. Outro ponto diz 

respeito à solução de problemas complexos: funcionários habituados à escassez de recursos e 

outras limitações geram inovações em processo baseado na tentativa e erro, aspecto cultural 

representado pelo termo jugaad. Disso decorre a improvisação e a adaptabilidade, características 

das empresas indianas (XAVIER, 2010).  

Scott (1987) ressalta que os traços culturais de uma sociedade fornecem ordem à 

organização, não só por estar representada nas formas e procedimentos organizacionais, mas 

também pela sua influência direta sobre as crenças e comportamentos dos participantes 

individuais. Dessa forma, segundo o autor, controles culturais podem substituir os controles 
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estruturais, visto que quando as crenças são amplamente compartilhadas e os procedimentos são 

um dado adquirido, não é essencial que eles sejam formalmente codificados em estruturas 

organizacionais. 

 

 

1.10.2.1.   Religiosidade 

 

 

A religião é a atividade cultural mais antiga e está presente em todas as culturas, 

influenciando fortemente os indivíduos e os grupos. Esse traço cultural permite um sentido de 

estabilidade ética, se refletindo na maneira do indivíduo de sentir, pensar e se conduzir 

(MARINUZZI; QUERIDO, 2001; WEGER; OLIVA, 2005). 

Tanto o Brasil, quanto a Índia são países ricos em tradições religiosas. No entanto, no 

Brasil, devido a sua miscigenação populacional, nenhum povo ou religião se mostra fortemente 

dominador (HOFSTEDE, 2015a). Na Índia, por outro lado, a religião tem um forte papel na 

caracterização da sociedade como coletivista, masculina e fortemente voltada à família. Além 

disso, há na cultura indiana, o fenômeno da reencarnação e das castas sociais que, eventualmente, 

pode explicar um comportamento social muito diferente: devido ao conceito de karma, os 

indianos premeditam suas ações, temendo os impactos que seus atos podem causar (HOFSTEDE, 

2015b).  

Assim, no contexto organizacional, a religiosidade se mostra relevante quando, por 

exemplo, se consideram a satisfação dos colaboradores, o enfrentamento do sofrimento, as 

relações entre os empregados e outras vantagens tangíveis, como os lucros (SILVA; SIQUEIRA, 

2009). No contexto do mercado, a empresa pode modificar sua estrutura fabril, bem como o 

processo de elaboração de produtos como forma de cumprir as exigências feitas por clientes 

adeptos de uma determinada religião (WEGER; OLIVA, 2005). 

Além disso, a religião influencia nas decisões e ações da liderança. Como desde criança, 

os indivíduos estão ligados de alguma a forma a questões religiosas, sem perceber, eles usam 

ritos de sua religião nas organizações. A moral religiosa surge quando os membros de uma 

determinada religião partilham as mesmas normas de conduta e evitam praticar o que a sua 

doutrina condena. Assim, muitas vezes a religião cria obstáculos no ambiente organizacional, na 
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medida em que devido a questões de crença, as pessoas possuem limitações que atrapalham no 

desempenho da organização, quanto à tomada de decisões e planejamentos estratégicos 

(MIGUEL et al., 2012). 

 

 

1.10.2.2.   Língua e dialetos 

 

 

Outro traço cultural que pode afetar os negócios nos países emergentes é a língua e a 

pluralidade de dialetos. A Índia tem o Hindi como língua oficial, porém o uso do Inglês é previsto 

em lei para fins oficiais, sendo utilizado por grande parte da população empresarial e intelectual 

do país. No entanto, devido a sua grande diversidade cultural, o país possui mais de vinte idiomas 

oficiais; isto acaba dificultando a comunicação entre grande parte da população. No Brasil, a 

diversidade cultural também é marcante, mas a prevalência de uma única língua confere certa 

unidade ao território e facilita a gestão de suas políticas (FERRAZ, 2010). 

 

 

1.10.2.3.   Uso de favores 

 

 

Outro traço cultural presente nos países do BRIC é o uso de favores ao fazer negócios, 

sendo algo culturalmente enraizado por parte dos gestores destes países, que preenche o vazio 

criado pela fraca legitimidade das instituições normativas e reguladoras formais do país. Além 

disso, em ambientes pouco desenvolvidos, essa prática pode ser capaz de gerar uma vantagem 

competitiva às empresas de mercados emergentes em relação às empresas de economias 

desenvolvidas, devido ao alto grau de similaridade entre as instituições cultural-cognitivas 

informais dos países (PUFFER et al., 2012).  

A prática de negócios no Brasil é muito orientada à relação. A importância dos 

relacionamentos - em que os clientes são tratados como amigos ou uma extensão da família - é 

tanta, que muito tempo e dinheiro são gastos na manutenção dessas relações; dessa forma, 

construir um forte relacionamento pessoal é muito importante para fechar negócios e construir 
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uma parceria duradoura no país (BURG, 2014). É esperado, portanto, que sejam estabelecidos 

certos laços de amizade e troca de favores, tanto na esfera pública como na privada. Essa troca de 

favores é conhecida, no Brasil, como o famoso jeitinho, forma peculiar de superar obstáculos 

através da flexibilização das práticas de negócios. Enraizada na história colonial do Brasil, o 

jeitinho surgiu como reação à burocracia extremamente formal e rígida do governo; porém, se 

levado ao extremo, pode esbarrar em questões éticas e legais (PUFFER et al., 2012).  

Assim como no Brasil, o uso de favores nas práticas de negócio também é comum na 

Índia, e se manifesta pela prática milenar jan-pehchan, caracterizada pela construção de 

relacionamentos nos negócios – típico da sociedade coletivista do país e visto como algo capaz de 

criar confiança e lealdade -, podendo afetar o desempenho das empresas. Essas conexões são 

construídas com base em critérios como a casta, sexo, idioma, religião, seita, comunidade, 

filosofia e cultura, podendo dificultar a realização de negócios com os estrangeiros (PUFFER et 

al., 2012). 

 

 

1.10.2.4.   Índice de criminalidade 

 

 

Outro fator de risco importante que pode afetar a produtividade do trabalho é a situação da 

criminalidade na cidade. Altas taxas de criminalidade em uma área aumenta o custo da segurança 

necessária para proteger os trabalhadores e os bens da empresa, além de afetar o moral no local 

de trabalho. Dessa forma, locais com altas taxas de criminalidade são menos propensos a atrair e 

reter talentos. Nos países do BRIC, isso tem se tornado um problema e forçado as empresas a 

investir em recursos adicionais para prevenção da criminalidade, em especial no caso brasileiro 

Na Índia, apesar das disputas religiosas que ocasionam conflitos violentos, o índice de 

criminalidade é bem menor do que no Brasil (FERRAZ, 2010; FOONG; LIM, 2011).  
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1.10.3.  Valores e ética 

 

 

Os valores e a ética fazem parte do pilar cognitivo e são impostos ou internalizados pelos 

atores sociais (DIMAGGIO; POWELL, 1983). Valores e questões éticas locais muitas vezes 

podem conflitar com os valores da empresa que deseja atuar no mercado. Dentre os problemas 

que se enquadram neste aspecto, ressalta-se a corrupção, a lealdade do funcionário da 

organização e o cumprimento dos acordos verbais. Sob certas condições institucionais, algumas 

práticas organizacionais – por exemplo, uma estratégia de liderança de custo - podem ser vistas 

como uma norma social, enquanto em outras condições institucionais, essas mesmas práticas 

podem ser acusadas de serem antiéticas (PENG, 2009).  

A corrupção é o uso de cargo público em benefício próprio, da família e amigos e pode 

aparecer na forma de suborno, fraude, extorsão, tráfico de influência e favoritismo. Essas práticas 

são adotadas, muitas vezes, como forma de contornar os entraves burocráticos (PENG, 2002). 

Além disso, nos mercados emergentes, apesar da existência de códigos legais, a aplicação da 

legislação inconsistente e imprevisível pode resultar na prevalência de comportamento antiético 

ou mesmo ilegal - como propaganda enganosa e falsificação -, o que gera altos níveis de incerteza 

nas operações do mercado (SHENG; ZHOU; LI, 2011).  

Atualmente, a corrupção é a principal preocupação dos empresários indianos: pagar chai 

pani a um funcionário da administração pública é quase um procedimento normal, visto como 

uma questão de investimento adequado, não de moralidade (SILVA; BREDA, 2009). Cabe 

ressaltar que o suborno não deve ser confundido com troca de favores, uma vez que esta é 

caracterizada como uma norma social, enquanto o suborno é um desvio dessa norma (PUFFER et 

al., 2012).  
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Como forma de entender as semelhanças e diferenças entre os Ambientes Institucionais 

no Brasil e na Índia, este estudo busca verificar e descrever como os fatores institucionais 

(formais e informais) influenciam as escolhas estratégicas e impactam negativa ou positivamente 

no desempenho das empresas nos dois países. A pesquisa busca contribuir para o estudo dos 

mercados emergentes, respondendo a seguinte pergunta: quais as estratégias que as empresas 

utilizam para enfrentar as diferenças institucionais no Brasil e na Índia e quais os efeitos das 

questões institucionais formais e informais sobre o desempenho empresarial? Para isso, no 

presente trabalho foi realizada uma pesquisa do tipo exploratória e descritiva, partindo-se da 

proposição teórica de que nos países emergentes, as Instituições afetam negativamente a 

capacidade de executar as estratégias pretendidas das empresas e seus desempenhos.  

Com o intuito de testar a proposição teórica, foi realizado um estudo de caso em uma 

Empresa brasileira de tecnologia que mantém relações comerciais com a Índia. A escolha da 

empresa baseou-se nos seguintes critérios: o setor de atuação, devendo se uma empresa de 

tecnologia, uma vez que se trata de um dos setores mais atrativos nos dois países; o volume de 

negócios com o mercado indiano, mercado alvo deste trabalho; e a atuação dentro de um parque 

tecnológico. Além disso, a empresa foi selecionada por acessibilidade e conveniência. Como 

forma de compreender a percepção dos tomadores de decisão da empresa sobre o quadro 

institucional dos dois países, foi elaborado um roteiro de entrevista semiestruturada, realizada no 

dia 20 de novembro de 2015, na sede da Empresa. A seleção do executivo que concedeu a 

entrevista se baseou na conveniência e no cargo do entrevistado, pois é um tomador de decisão na 

Empresa e que tem acesso a informações de negócios internacionais.  

A fim de obter subsídios para o estudo de caso e contextualizar a atuação da Empresa, foi 

utilizada como base para a pesquisa e comparação entre os países as variáveis formais retiradas 

do relatório Doing Business 2015 do Banco Mundial. Assim, através de um comparativo dos 

indicadores formais entre os dois países e um levantamento das questões informais, o instrumento 

de pesquisa deve ajudar na compreensão de como os gestores, ao lidar com as diferentes 

instituições formais e informais, adaptam suas estratégias nos dois países emergentes como forma 

de alcançar os resultados pretendidos.  
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Dessa forma, o roteiro de entrevista (APÊNDICE A) divide-se em três grandes blocos. O 

primeiro se refere às motivações que levaram a empresa a atuar no mercado Indiano. No segundo 

bloco, os questionamentos tem a intenção de investigar os requerimentos institucionais que se 

apresentaram como os mais críticos para a empresa implementar as estratégias pretendidas na 

Índia, comparando-os ao Brasil. Neste bloco de perguntas, os requerimentos dividem-se em 

Fatores Formais e Fatores Informais, baseando-se no conteúdo tratado na Revisão Teórica deste 

trabalho. Em relação aos Fatores Formais, as perguntas estão direcionadas para obter informações 

sobre as dificuldades que a empresa encontrou ao registrar a organização e sobre as restrições 

quanto aos recursos disponíveis, sendo estes: os recursos financeiros, os recursos humanos, os 

recursos tecnológicos e os recursos provenientes do mercado, indústria e rede. Em relação aos 

Fatores Informais, busca-se obter informações acerca das normas de comportamento (respeito às 

regras, à propriedade privada e às diferenças), das questões culturais (crenças, tradições e 

costumes) e dos valores e questões éticas. No terceiro bloco, as perguntas foram elaboradas 

buscando a compreensão das estratégias adotadas pela empresa para contornar as dificuldades 

encontradas; neste bloco, objetiva-se obter informações sobre as mudanças internas (recursos 

humanos, tecnologia, capital e gestão) e mudanças externas (relação com clientes, fornecedores, 

concorrentes, parceiros e redes).  

Por fim, a partir das respostas sobre as estratégias adotadas, analisaram-se seus impactos 

sobre as diferentes dimensões do desempenho empresarial, seguindo uma abordagem qualitativa, 

através da percepção do entrevistado. São analisados os impactos que as questões institucionais 

formais e informais tiveram na dimensão Financeira, de Clientes, sobre os Processos Internos e 

sobre a Perspectiva do Aprendizado e Crescimento - dimensões apontadas por Kaplan e Norton 

(1992).  

O conteúdo obtido nas entrevistas é analisado sob um enfoque qualitativo e descritivo, em 

que é feito o uso da observação, registro, análise, classificação e interpretação dos fatos 

(PRESTES, 2008). Assim, através do relato do executivo e fundamentando-se na Teoria 

Institucional, estabelece-se uma relação lógica entre o ambiente institucional dos dois países e a 

reação da empresa aos requerimentos institucionais encontrados. Após, é feita uma análise do 

impacto destas ações no desempenho da empresa, fornecendo subsídios para o comparativo dos 

marcos institucionais entre os dois países. A partir disso, respaldando-se na pesquisa bibliográfica 

e documental, é possível testar a proposição teórica inicial e descrever como os negócios são 
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afetados pelo ambiente institucional em um país comparativamente ao outro. Por fim, o estudo 

fornece as implicações gerenciais e nas políticas públicas, bem como ideias para futuras 

pesquisas. 
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3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 

Após a aplicação do instrumento de pesquisa, torna-se necessário proceder à apresentação 

dos resultados obtidos e a respectiva análise, realizada em função dos objetivos propostos. Assim, 

neste capítulo, primeiramente é apresentada a empresa em estudo, caracterizando-a quanto ao seu 

ramo de atuação, porte, histórico e atuação no mercado externo. Em seguida, são apresentadas as 

informações obtidas na entrevista sobre os motivos que levaram a empresa a atuar no mercado 

Indiano e os incentivos e restrições que a empresa encontrou ao executar as estratégias 

pretendidas no novo mercado. Na sequência, com base no relato do executivo, é explicitada a 

relação lógica entre estes fatores institucionais e as estratégias adotadas pela empresa para 

contornar tais dificuldades, seguido de uma análise do impacto no desempenho. Por fim, é 

descrito o comparativo entre os quadros institucionais dos dois países, mostrando as semelhanças 

e diferenças entre eles.   

 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA FIRMA EM ESTUDO 

 

 

A Firma em estudo, fundada em 1966 em Porto Alegre, está inserida dentro de uma 

Universidade particular e presta serviços especializados em duas áreas distintas: calibração e 

ensaios. Começou como um laboratório que fazia manutenção dos equipamentos técnicos da 

Universidade e hoje oferece serviços metrológicos em eletroeletrônica à comunidade industrial, 

através dos Laboratórios de Calibração e de Ensaios, atendendo a vários segmentos de mercado, 

como: Análises Clínicas e Farmacêuticas, Eletroeletrônica, Médico-Hospitalares, Petroquímica, 

Segurança do trabalho e Telecomunicações. De acordo com o relato do entrevistado, durante toda 

a sua trajetória, a Firma sempre buscou manter uma relação com os órgãos reguladores, como a 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e o Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro) 

e, hoje, com a Eletrobrás e com a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). Em 2016, o 

Laboratório completará 25 anos de acreditação pelo Inmetro. 
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A Organização Internacional para Padronização (ISO) define a calibração como o 

conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, a relação entre valores 

indicados por um instrumento de medição (aplicado ao equipamento) e os valores 

correspondentes realizados pela norma, ajustando esses valores, se necessário (ISO, 2012). A 

Firma estudada possui sete laboratórios de calibração que atendem empresas que buscam ou 

possuem a certificação do seu sistema da qualidade pela norma NBR ISO 9001:2000, nas 

seguintes áreas: elétrica, frequência, telecomunicações, temperatura, umidade relativa, força, 

acústica e fotometria, entre outras.  

Os ensaios se referem às operações técnicas que determina uma ou mais características de 

um dado produto, processo ou serviço de acordo com um processo especificado (ISO, 2004). A 

Firma possui trinta e três laboratórios de ensaio, onde são realizados ensaios requeridos por 

organismos de certificação de produtos ou diretamente por clientes. 

Em 2011, a Empresa iniciou um processo de internacionalização no mercado asiático, 

mais especificamente na Índia, na China e na Coréia do Sul. Segundo o entrevistado, a entrada 

nesses países ocorreu através da parceira do Laboratório com uma Agência de Certificação. A 

Firma presta serviço para essa Agência, que realiza consultoria para empresas de tecnologia de 

grande porte da Coréia do Sul, China e Índia, para que elas exportem produtos para outros países 

do mundo, tendo atuação na Rússia, no Brasil, na Europa e na África do Sul. Ou seja, essas 

empresas exportadoras procuram a Agência de Certificação, no intuito de conduzir projetos de 

exportação, na medida em que elas devem entrar nesses mercados atendendo a todos os requisitos 

previstos pelas barreiras técnicas. No Brasil, órgãos como o Inmetro e a Eletrobrás, estabelecem 

requisitos de segurança do usuário, requisitos de compatibilidade eletromagnética e requisitos de 

eficiência energética para os produtos comercializados em território nacional. Dessa forma, para 

essas empresas comercializarem no Brasil, atendendo a todos esses requisitos, elas precisam que 

um laboratório acreditado por um desses órgãos recolha amostras do lote de exportação e 

submeta essas amostras a ensaios. Esse é o serviço prestado pela Firma em estudo, que submete 

as amostras a análises de segurança do usuário, de compatibilidade eletromagnética e de 

eficiência energética e emite relatórios, permitindo que essas empresas ou a Agência de 

Certificação responsável pela condução desse processo, consigam registrar seus produtos de 

modo que elas possam entrar no país e comercializa-los. O produto gerado, então, pelo 

Laboratório para essas empresas é o relatório de ensaio com o logo Inmetro. 
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Através da realização de ensaios, a Empresa também auxilia as empresas brasileiras 

exportadoras no processo de entrada nos países estrangeiros, permitindo que elas reúnam um 

dossiê técnico e apresente-o a um Certification Body, que emite a marcação CE, necessária para 

comercializar produtos na comunidade europeia. Assim, a Firma atua tanto no processo de 

importação, quanto no processo se exportação, embora a importação represente um maior volume 

de negócios. 

A Firma não teve, inicialmente, uma atitude ativa de venda de serviços externos. Segundo 

relato do entrevistado, os serviços do Laboratório foram demandados no mercado indiano pela 

Agência de Certificação: “fomos reativos em um primeiro momento, quando eles vieram nos 

consultar a respeito de processos de certificação. Eles que estabeleceram esse canal (...) através 

da disseminação da informação, a gente está fortalecendo a nossa marca lá.”. Contudo, 

atualmente, eles estão competindo com empresas globais asiáticas que já se instalaram aqui no 

Brasil, tendo, portanto, que adotar uma postura mais ativa. Segundo o entrevistado, a Empresa 

identificou que as equipes de projetos dessas empresas, responsáveis pela parte de 

desenvolvimento e de P&D estão concentrados nos países asiáticos e não aqui no Brasil. Assim, a 

Firma decidiu estabelecer um contato direto no núcleo da empresa, levando as informações 

referentes aos requisitos necessários para elas comercializarem seus produtos no Brasil, uma vez 

que elas estavam exportando muito para o mercado brasileiro. A partir disso, a motivação da 

Empresa para a entrada no mercado indiano ocorreu, em grande parte, pelas perspectivas de 

mercado potencial, com relação à prestação de serviço, uma vez que a Firma viu nesse mercado – 

bem como na China e Coréia do Sul – uma possibilidade de crescimento.   

De acordo com informações colhidas na entrevista, a Firma possui atualmente 147 

funcionários, tendo crescido consideravelmente desde 2011, quando tinha apenas 90. O 

faturamento total anual do Laboratório varia entre 20 e 30 milhões de reais, sendo que o 

faturamento anual proveniente do mercado indiano é de 100 mil reais.  

A expansão do Laboratório para os países asiáticos foi financiada pela Universidade, visto 

que o investimento no Laboratório está previsto em umas diretrizes do planejamento estratégico 

da Universidade, que é a Internacionalização. A contrapartida para a Universidade ocorre através 

da receita decorrente das viagens com contratos fechados na interação com a Ásia e da 

valorização da marca da Universidade, que se caracteriza como um retorno intangível. Ou seja, a 

Universidade investe recursos no Laboratório e este vai gerando retorno, após cobrir os custos. 
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3.2. REQUERIMENTOS INSTITUCIONAIS MAIS CRÍTICOS AO ENTRAR NO 

MERCADO INDIANO 

 

 

As empresas que atuam nos mercados emergentes precisam lidar com uma série de 

restrições formais e informais específicas do país. Assim, ao entrar em um novo mercado, as 

empresas se deparam com um conjunto de restrições que muitas vezes as impedem de executar as 

estratégias pretendidas. Em relação a isso, o Laboratório segue as diretrizes do Planejamento 

Estratégico da Universidade em que está inserido, inclusive utilizando o nome da Universidade 

como aporte inicial no contato com os clientes dos países asiáticos. Ademais, a empresa não tem 

operação nesses mercados, uma vez que todos os ensaios devem ser realizados no Brasil. No 

entanto, alguns fatores se mostraram como limitadores da atuação da empresa tanto no mercado 

indiano, como no mercado asiático de maneira geral. Nesta seção, apresentam-se quais as 

principais dificuldades e incentivos a Empresa em estudo - acostumada a operar sob um contexto 

institucional brasileiro - encontrou ao iniciar relações comerciais com a Índia. 

 

 

3.2.1. Requerimentos Formais 

 

 

Conforme as informações obtidas na entrevista, as dificuldades em relação ao registro da 

organização e aos recursos humanos no mercado indiano não foram sentidas pelo Laboratório, 

uma vez que não há unidades da Firma na Índia e não há funcionários da Empresa trabalhando 

integralmente no exterior. As principais dificuldades relatadas pelo entrevistado envolve o 

cumprimento dos prazos e estão relacionadas às questões de logística, da elaboração dos 

contratos e do fuso-horário. O Laboratório acerta com as empresas clientes da Índia o prazo para 

a entrega do relatório de ensaio com o logo do Inmetro, que é o produto gerado pela Empresa. 

Para que esse prazo seja cumprido, todos os eventos devem ocorrer conforme o planejado, uma 

vez que se deve seguir o cronograma definido. No entanto, o envio das amostras (para testes e 

ensaios) pelas empresas indianas atrasa esse processo, devido às dificuldades na logística. 

Frequentemente a Empresa se depara com atrasos na movimentação dos materiais no navio, ou 
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no despacho dos materiais, que, por consequência, atrasa o cronograma de atividades do 

Laboratório. Conforme visto na Revisão Teórica, devido aos entraves burocráticos, empresas que 

atuam além das fronteiras devem arcar com altos custos e tempo despendido no despacho dos 

materiais através de transporte marítimo; por vezes, atrasos são observados nos diversos 

procedimentos – conformidade com os documentos, conformidade com a fronteira e transporte 

doméstico – dentro do processo geral de um carregamento de material. Ademais, o tempo do 

transporte também pode ser afetado por muitos fatores externos, tais como a geografia e a 

topografia do território de trânsito, a capacidade das estradas e a infraestrutura geral (BANCO 

MUNDIAL, 2015). 

Ainda em relação ao cumprimento dos prazos, o entrevistado citou a interação para a 

elaboração dos contratos como outra dificuldade, devido, principalmente, à diferença de fuso-

horário entre o Brasil e a Índia. O fuso-horário em Nova Déli é de 7 horas e 30 minutos à frente 

de Porto Alegre (essa diferença aumenta em 1 hora quando está vigente o horário de verão no 

Brasil). Dessa forma, há apenas uma pequena parcela do dia em que os negócios podem ser 

validados: “há uma parte do dia útil muito pequena que a gente está no escritório e eles também 

estão (...) às vezes, a gente toma uma decisão à tarde e vamos validar com eles, mas é 4 horas da 

manhã lá, não tem como”.   

A Empresa estudada neste trabalho presta um serviço especializado de exigência 

regulatória para empresas indianas de tecnologia que buscam comercializar no Brasil. Assim, 

mudanças na legislação brasileira irão impactar tanto a forma como essa Empresa atua junto às 

empresas estrangeiras - ou seja, quais requerimentos brasileiros ela deve atender para prestar o 

serviço de metrologia às empresas indianas de tecnologia - quanto o modo como as empresas 

indianas irão atuar no mercado brasileiro, em relação aos requerimentos que estas devem atender 

para comercializar seu produtos no Brasil.  

Dessa forma, devido à exigência regulatória para prestação desse serviço especializado, a 

legislação é o fator que mais influencia o negócio da Empresa estudada. O serviço prestado pelo 

Laboratório requer a obtenção de uma certificação, devendo ele ser acreditado pelo Inmetro. O 

entrevistado relatou que essa acreditação é obrigatória para que eles ofereçam o serviço e ocorre 

através de uma série de etapas, que envolve o fornecimento de documentação e auditorias: “as 

auditorias são bem pesadas: o pessoal do Inmetro vem aqui e frequenta nosso laboratório por 

quinze dias”. Além disso, outro ponto importante, e que se apresenta como um facilitador para a 
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Empresa é que o Inmetro estabelece como compulsório nos Programas de Avaliação da 

Conformidade (PACs) que os ensaios sejam realizados no Brasil.  

No segmento da prestação de serviços em metrologia, os laboratórios se deparam com 

diversas barreiras à sua atuação, entre elas os critérios dos organismos reguladores nacionais e os 

elevados custos de implantação e operação do laboratório. A atuação destes laboratórios depende 

da qualidade formalmente demonstrada; para isso, seus serviços devem ser acreditados junto a 

órgãos governamentais, onde se certifica sua competência técnica (RAMOS et al., 2013). 

Segundo o Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio, criado pela Organização Mundial do 

Comércio (OMC), cada país signatário deve criar um centro de informações sobre normas, 

regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação da conformidade, visando eliminar as 

barreiras ao comércio internacional e sendo capaz de responder aos questionamentos dos países 

signatários. No Brasil estas atividades são desempenhadas pelo Inmetro. Na Índia, o Bureau of 

Indian Standards (BIS) foi designado, pelo próprio governo, para desempenhar tal função 

(SILVA; CAMPOS, 2002; FERMAM, 2006). 

O Inmetro, criado em 1973, segue as normas da Cooperação Internacional de Acreditação 

de Laboratórios (ILAC); portanto, seus laboratórios acreditados têm seus laudos aceitos 

internacionalmente. O órgão foi criado a partir das políticas governamentais de apoio ao setor 

produtivo, motivadas pelo crescimento econômico verificado no Brasil ao final da década de 

1960, tendo como missão “fortalecer as empresas nacionais, aumentando a sua produtividade por 

meio da adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade de produtos e serviços” 

(INMETRO, 2012).  

Na Índia, a acreditação dos laboratórios de ensaios e calibração na área de 

eletroeletrônicos é fornecida pelo National Accreditation Board for Testing and Calibration 

Laboratories (NABL), organismo autônomo do Governo da Índia. O órgão foi estabelecido com 

o objetivo de auxiliar as indústrias indianas a melhorar a qualidade e confiabilidade de seus 

produtos no mercado doméstico e externo, estimulando o crescimento da economia do país. De 

acordo com o NABL, a globalização da economia indiana e as políticas de liberalização iniciadas 

pelo governo em reduzir as barreiras comerciais e proporcionar maior impulso às exportações 

torna necessário que os laboratórios acreditados estejam em um nível internacional de 

competência. Dessa forma, os serviços de acreditação do NABL são fornecidos de acordo com os 

padrões da ISO e são considerados como o primeiro passo essencial para a remoção das barreiras 
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técnicas ao comércio. A NABL, assim como o Inmetro, é membro da ILAC; assim, os resultados 

do teste e medição de dados produzidos pelos laboratórios acreditados indianos são aceitos, hoje, 

em 64 economias, inclusive no Brasil (NABL, 2012).  

Em contraposição aos requerimentos que as empresas indianas precisam atender ao atuar 

no Brasil, na Índia, o sistema de normalização está sob a responsabilidade do BIS, o organismo 

nacional de normalização responsável, desde 1986, pela formulação de normas nacionais. O BIS 

também reconhece laboratórios de ensaio e calibração que são tecnicamente competentes, 

implementa o Sistema de Gestão da Qualidade e realiza testes de acordo com os procedimentos 

que são obrigatórios e estipulados nos padrões indianos relevantes (BIS, 2015). No entanto, o 

órgão tem apresentado baixa eficiência no processo de notificação, o que acarreta prejuízos para a 

transparência do país quanto ao estabelecimento de regulamentos técnicos e de procedimentos de 

avaliação da conformidade (FERMAM, 2006). Dessa forma, o BIS está, atualmente, em um 

processo de fortalecimento, e para isso, estão sendo feitas negociações com o Inmetro, visando o 

treinamento para capacitação de pessoal e cooperação técnica, buscando, com isso, adequar seu 

órgão ao modelo do Inmetro (FERMAM, 2006). 

 

 

3.2.2. Fatores Informais 

 

 

O fato de não haver unidades da Firma na Índia, não havendo operação no país também 

fez com que as questões culturais, normativas e éticas do país não fossem muito percebidas pela 

Empresa. A interação com a Índia surgiu no seminário, onde estabeleceu um vínculo com uma 

empresa de Nova Deli que presta serviços de calibração e ensaios para empresas de grande porte. 

A impressão do entrevistado acerca do mercado indiano, em relação a aspectos culturais, é que se 

trata de um mercado bem distinto, com uma maneira bem peculiar de fazer negócios: há muita 

tradição envolvida, em que os negócios são muito voltados à família e há uma hierarquia bem 

forte. Essa empresa, com quem o Laboratório mantém contato pertence a uma família tradicional 

da Índia, que tem seu nome muito vinculado ao serviço de certificação do país.  

Outro fator cultural, percebido pelo entrevistado em todos os países asiáticos com quem o 

Laboratório interage, diz respeito à lealdade dos empresários. Quando uma empresa resolve um 
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problema do empresário indiano, chinês ou sul-coreano, este se mantém fiel a essa empresa, 

tornando a relação com ela prioritária em relação aos concorrentes. Ainda em relação à lealdade, 

os acordos verbais se mostraram como um fator importante na atividade comercial no mercado 

asiático. O entrevistado ressalta o termo “personal trust”: as negociações são feitas com base na 

palavra, sendo que o contrato é visto como uma mera formalização. O entrevistado ainda 

compara com o Brasil, em que as partes de uma negociação dedicam um grande esforço em 

especificar as minúcias dos contratos, uma vez que há uma grande desconfiança de que o 

fornecedor prometa alguma coisa e não cumpra, já que não estava especificado no contrato. 

Ademais, as informações obtidas na entrevista também demonstram que a questão ética 

envolvendo o governo e envolvendo o prazo é um problema.  

 

 

3.3. INFLUÊNCIA DOS FATORES INSTITUCIONAIS NAS ESTRATÉGIAS E NO 

DESEMPENHO DA EMPRESA 

 

 

A partir dos requerimentos institucionais enfrentados pela empresa no mercado Indiano, 

nessa seção apresentam-se as estratégias e mudanças internas e externas na firma que a empresa 

deve que adotar para contornar as diferenças no ambiente institucional dos dois países, bem como 

o impacto disto no desempenho da Firma.  

Com base no relato do entrevistado, pode-se perceber que as questões mais críticas ao 

implementar as estratégias pretendidas no mercado indiano não foram sentidas pela Empresa, 

porque foram contornadas através da parceria com a Agência de Certificação. Dessa forma, a 

entrada da Firma foi facilitada através da relação com um parceiro privado, superando as 

barreiras de entrada ao receber ajuda dessa Agência, que abriu as portas para que a Empresa 

entrasse no mercado asiático. O entrevistado salientou que esse parceiro continua se apresentando 

como uma plataforma de acesso para a atuação do Laboratório na Índia, estando em franco 

processo de expansão. 

Uma das possíveis barreiras seria o acesso à tecnologia, por se tratar de uma empresa que 

oferece um serviço de alta tecnologia. A intensidade de tais barreiras será tanto maior quanto: 
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“maiores o controle do acesso à tecnologia necessária para projetar os produtos 

por parte das firmas existentes, através de mecanismos legais de controle da propriedade 

industrial, segredos industriais ou presença de conhecimentos tácitos difíceis de serem 

imitados (FAGUNDES; PONDÉ, 1998, p. 5)”.  

 

Entretanto, a parceria com a Agência de Certificação também se mostrou útil nesse 

sentido, beneficiando a Empresa. Segundo o entrevistado, isto não se mostrou como uma 

dificuldade: “como a gente estava agregando valor ao projeto deles, trazendo uma solução 

tecnológica para eles, era interesse deles nos mostrar como eles faziam lá, para que a gente 

pudesse aprender alguma coisa que impactasse positivamente nos serviços que nós fazemos a eles 

aqui”. 

Outros fatores, como a variação da cotação da moeda estrangeira e o cumprimento de 

contratos, também não foram sentidos pela Empresa, devido a mecanismos de proteção adotados 

por ela.  Como visto na Revisão Teórica, a cotação da moeda estrangeira é uma das variáveis que 

mais afeta as empresas e a economia do país. A moeda oficial da Índia – a rúpia indiana - vem 

sofrendo uma crescente desvalorização nos últimos anos, o que poderia se tornar um problema 

para a exportação do serviço pelo Laboratório. Todavia, de acordo com o relato da entrevista, o 

Laboratório não foi afetado por esse problema, uma vez que ele emite a seus clientes uma 

Commercial Invoice - documento internacional de cobrança emitido pelo prestador de serviço - 

com taxa do dólar do dia e com vencimento bem curto (de no máximo uma semana): “ficamos 

pouco a mercê das flutuações da taxa de câmbio, porque o intervalo de tempo entre a emissão da 

nossa Invoice e o pagamento efetivo é curto. O nosso risco é muito baixo”.  

Ademais, a Empresa não oferece crédito a seus clientes, não tendo problemas com 

inadimplência, uma vez que para processos internacionais, o contrato do Laboratório com as 

empresas clientes prevê que os serviços sejam pagos integralmente com antecedência. O 

entrevistado também salientou que o fechamento dos contratos ocorreu de maneira bastante 

tranquila: “a gente tem a nossa proposta comercial (...) enviamos essa proposta de contrato a eles 

(redigida em português e inglês), eles avaliam a proposta, assinam, carimbam, digitalizam, 

enviam a via digitalizada e a via física. Com isso, o serviço está autorizado”. Além disso, a 

minuta de contrato foi elaborada juntamente com a reitoria jurídica da Universidade, mas quem 

assina é o Laboratório.  
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3.3.1. Mecanismos utilizados para contornar as condições de competição  

 

 

De acordo com o entrevistado, o Laboratório certamente teria competidores nesses 

mercados. Todavia, em um primeiro momento, a Empresa não se deparou com problemas em 

relação à concorrência nos países asiáticos, devido ao modo de entrada nesses mercados, 

mediante uma parceria com a Agência de Certificação, que interage diretamente com os clientes, 

não havendo uma barreira geográfica entre ela e as empresas de tecnologia. Ademais, um fator 

que contribui para a atuação do Laboratório frente a potenciais competidores nesses mercados é a 

regulamentação do Inmetro, que estabelece que, dentro do PAC, os ensaios devem ser feitos no 

Brasil. Outro fator que contribui para a vantagem competitiva do Laboratório frente aos 

concorrentes é a acreditação ao Inmetro, sem a qual, a Empresa não pode oferecer o serviço, e 

que se configura como um processo bem rigoroso e bastante complexo. Dessa forma, não há 

muitos laboratórios acreditados no Brasil, fazendo com que a oferta desse serviço no país seja 

muito baixa. O regulamento do Inmetro estabelece que sejam feitos ensaios de segurança e de 

eficiência. Aqui no Brasil, o Laboratório é o único que realiza ambos os procedimentos.  

Entretanto, a Empresa considera que atualmente o cenário vem mudando, na medida em 

que essas empresas globais indianas já se instalaram no Brasil e, com isso, podem oferecer as 

mesmas soluções que o Laboratório oferece, mas de maneira mais integralizada. Essas empresas 

apresentam uma vantagem competitiva, uma vez que, além de entenderem o mercado brasileiro, 

elas atuam diretamente na Índia, falam a mesma língua e entendem as questões culturais; ou seja, 

é mais fácil para essas empresas fazerem negócios com indianos que com brasileiros: “a gente 

tem dentro do cenário de avaliação da conformidade uma competição bem maior que a gente 

tinha há poucos anos atrás (...) os próximos anos reservam para gente uma conjuntura de mercado 

mais agressiva”.  

Contudo, um fator cultural que se mostra como uma possível contribuição para que o 

Laboratório continue se mantendo forte no mercado indiano é a questão da lealdade dos 

empresários asiáticos, comentada anteriormente, que se mantêm fiéis à Empresa, na medida em 

que, no passado, quando não havia concorrentes, foi esta quem ofereceu a solução para os 

problemas destes empresários. Assim, esses empresários ignoram negócios com novos entrantes. 

Conforme visto na literatura (PUFFER et al., 2012), esse uso de favores por gestores de empresas 



67 
 

 
 

de mercados emergentes é um mecanismo que se mostra como um facilitador à expansão 

internacional para outros mercados emergentes - onde práticas cognitivas são utilizadas para 

contornar a fraca legitimidade das instituições formais -, possibilitando uma vantagem 

competitiva para essas empresas.  

 

 

3.3.2. Mudanças realizadas para gerir os clientes 

 

 

Os clientes do Laboratório são as empresas asiáticas de tecnologia de grande porte e a 

Agência de Certificação, que faz a intermediação com essas empresas. Então, à medida que o 

Laboratório vende informação e fornece seus serviços a esses clientes, ele também faz a Agência 

vender, visto que esta é contratada dessas grandes empresas. O entrevistado salientou que “a 

partir do momento que a Agência disponibilizou esse buffer de informações através de nós, eles 

ficaram numa posição muito boa em relação aos clientes deles”. 

Mencionaram-se anteriormente, em relação aos clientes, as dificuldades com o 

cumprimento dos prazos, entre elas as questões logísticas enfrentadas pela Empresa no mercado 

indiano. Como consequência, o Laboratório arca com custos inesperados, uma vez que mobiliza, 

em um determinado dia, toda a equipe técnica para receber as amostras e começar os ensaios e é 

preciso cancelar os ensaios, uma vez que a amostra ainda não chegou ao Laboratório. Além disso, 

os outros projetos da Empresa acabam sendo atrasados, na medida em que há um cronograma 

rigoroso a ser seguido. Para uma empresa prestadora de serviço, esse fator se mostra como muito 

crítico, uma vez que ela precisa lidar com prazos apertados. Segundo relato do entrevistado, essa 

foi a principal dificuldade da Empresa na interação com Índia e com os outros países asiáticos e 

ainda se configura como o principal problema que enfrentam, não conseguindo encontrar uma 

maneira efetiva de se proteger contra isso.  

A diferença no fuso-horário entre os países também foi comentado como um problema na 

elaboração dos contratos com os clientes. Para contornar isso, o Laboratório busca sempre um 

alinhamento das expectativas na elaboração dos contratos: “antes de nós elaborarmos o contrato, 

é importante identificarmos bem o que eles querem de nós e por que somos importantes para 
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eles”. Com isso, a Empresa identificou que a questão do prazo era uma questão-chave: “a gente 

estabeleceu nossos contratos sempre cuidando a questão do prazo”. 

 Devido aos problemas no cumprimento dos prazos, de acordo com o entrevistado, as 

mudanças da Firma, têm se configurado em encontrar maneiras de realizar os processos de forma 

mais rápida. Além disso, prazos mais curtos são demandados pelas empresas asiáticas com quem 

a empresa interage. Todavia, no mercado indiano especificamente, as mudanças no preço se 

tornaram mais necessárias, uma vez que as empresas clientes indianas exigem, acima de tudo, 

preços mais baixos. Dessa forma, o serviço teve que se adaptar em relação ao preço, reduzindo 

consideravelmente os custos.  

 Para contornar os problemas com o atendimento dos prazos e a necessidade de custos 

baixos, foi necessária, na Empresa, uma mudança cultural de engajamento da equipe interna e 

disseminação da informação. Os funcionários, assim, passaram a ter que se dedicar integralmente 

ao trabalho realizado.   

 

 

3.3.3. Impacto no desempenho 

 

 

 A entrada no mercado indiano impactou positivamente nas diversas esferas do 

desempenho empresarial. De acordo com o entrevistado houve um incremento nos principais 

indicadores de desempenho, em virtude principalmente do aumento do volume na demanda 

associado à interação com o país. Na perspectiva financeira, a entrada no mercado indiano 

proporcionou um aumento de 0,4% no faturamento anual da Empresa. 

O bom resultado foi ocasionado pela obrigatoriedade de novos programas, que propiciou 

um crescimento acelerado nas atividades do Laboratório, que em 2011 operava com cerca de 90 

funcionários trabalhando em turno integral, e hoje trabalha com 147. Isso ocorreu na medida em 

que antes, havia produtos que entravam no Brasil sem precisar atender a todos os requisitos 

regulatórios que hoje são necessários. Esses produtos passaram a integrar as portarias e leis que 

exigem que sejam feitos ensaios. Dessa forma, a regulamentação aumentou a demanda dos 

serviços prestados pelo Laboratório proporcionando este crescimento. Entretanto, o entrevistado 

comentou que esse crescimento deu uma freada, no último ano, em virtude das condições de 
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competição. Novos entrantes surgiram no mercado, atraídos pela oferta laboratorial no Brasil que, 

nos últimos anos, estava menor que a demanda, o que estava resultando em filas e problemas com 

prazos. 

Em um primeiro momento, os problemas com a logística ocasionaram custos inesperados 

e atrasos nos projetos internos. Entretanto, com as mudanças para o atendimento dos prazos e da 

necessidade de custos baixos, houve um incremento na produtividade do pessoal do Laboratório, 

através do engajamento da equipe interna. 

Por fim, o acesso à tecnologia, por intermédio da Agência de Certificação permitiu que a 

empresa aumentasse sua capacidade de inovação. A aquisição de conhecimento técnico nos 

mercados asiáticos permitiu que o Laboratório desenvolvesse atividades que trouxeram 

benefícios para os serviços prestados a seus clientes.  

 

 

3.4. ANÁLISE COMPARATIVA DOS QUADROS INSTITUCIONAIS DO BRASIL 

E DA ÍNDIA 

 

 

Como ponto de partida para a pesquisa, estabeleceu-se a proposição teórica de que nos 

países emergentes, as Instituições afetam negativamente a capacidade de executar as estratégias 

pretendidas das empresas e seus desempenhos. Apesar da relativa facilidade da Empresa em 

contornar os entraves regulatórios e legais, impactando positivamente no seu desempenho, 

observa-se, na pesquisa bibliográfica que estes geralmente se mostram como restritivos à atuação 

das empresas nos países emergentes, especificamente no Brasil e na Índia. Em relação aos fatores 

informais, observou-se que as diferenças culturais podem se mostrar como uma barreira na 

interação entre os dois países. Isto pode ser percebido na descrição comparativa nos ambientes 

institucionais formais e informais nos dois países, apresentada nos tópicos seguintes.  
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3.4.1. Comparativo do marco institucional formal 

 

 

Nos próximos parágrafos faz-se um comparativo entre os marcos institucionais formais do 

Brasil e da Índia, em relação ao registro da organização e os recursos disponíveis. Para tanto, 

utiliza-se as informações provenientes da Revisão Teórica e da entrevista realizada com o 

executivo da Empresa estudada.  

- Registro da organização: segundo dados do Banco Mundial, o processo de abertura de 

negócio demanda mais tempo no Brasil do que na Índia, embora o custo seja menor. O acesso a 

serviços básicos como água e energia se apresenta como uma grande barreira na Índia: a obtenção 

de luz tem um custo muito mais elevado e demanda muito mais tempo que no Brasil, que está 

entre os países onde é mais fácil obter luz, exigindo pouco tempo e baixo custo.  

- Recursos financeiros: a legislação tributária apresenta problemas nos dois países, sendo 

um processo dispendioso tanto na Índia, quanto no Brasil; entretanto, o pagamento de tributos é 

um processo mais demorado no Brasil, que apresenta o maior número de horas para cumprir com 

todos os regulamentos fiscais. Em relação à cotação da moeda estrangeira, há uma desvalorização 

nos dois países nos últimos anos, principalmente na Índia; no entanto, não tem se apresentado 

como um problema para a Firma pesquisada. 

- Recursos humanos: a legislação trabalhista é considera ultrapassada e inflexível tanto 

na Índia, quanto no Brasil. Contudo, no Brasil a legislação pode ser considerada mais restritiva, 

uma vez que o salário mínimo exigido por lei é maior, há obrigatoriedade de adicional noturno e 

adicional por dia de repouso trabalhado e, ademais, o número de horas de trabalho semanal 

permitidas é menor (na Índia são permitidas 47 horas e no Brasil são permitidas apenas 44 horas), 

havendo uma maior rigidez nos horários de trabalho. A legislação trabalhista foi citada pelo 

Entrevistado como uma dificuldade na interação com o mercado asiático, justamente em relação 

à carga horária que dificulta o cumprimento dos prazos, apesar de não ter enfrentado grandes 

problemas com isso em relação à Índia. Outro fator que se mostra como um incentivo para as 

empresas que atuam no mercado indiano é a maior disponibilidade de mão de obra na Índia, o 

que diminui o custo com pessoal, uma vez que não há grandes pressões por aumentos salariais. 

Entretanto, ambos os países apresentam problemas em relação à carência de mão-de-obra 

qualificada.  
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- Inserção no mercado, rede e indústria: Em relação aos entraves burocráticos no 

comércio além-fronteiras, o tempo para exportar e importar mercadorias são menores no Brasil 

que na Índia, enquanto os custos são consideravelmente maiores. O estudo de caso revelou 

dificuldades de logística na interação com a Índia, havendo atrasos na movimentação dos 

materiais no navio e no despacho dos materiais. A elaboração dos contratos também se mostrou 

como uma dificuldade devido às diferenças de fuso-horário entre os dois países; no entanto não 

foram notadas dificuldade no fechamento dos contratos. De acordo com o relatório do Banco 

Central, em relação aos contratos, o sistema judicial é mais eficiente em resolver disputas 

comerciais no Brasil, do que na Índia. A Índia está entre os países onde há menor eficiência no 

cumprimento de contrato, levando um tempo demasiadamente grande para se resolver a disputa 

comercial.  

No que tange os requisitos regulatórios que os produtos devem atender para serem 

comercializados no Brasil; no caso da empresa estudada, as mudanças na regulamentação se 

mostraram como um benefício, visto que aumentou a demanda do serviço do Laboratório; 

todavia, para as empresas que buscam comercializar seus produtos no Brasil, essas mudanças se 

apresentaram como uma restrição, forçando essas empresas a submeter seus produtos a novos 

programas de ensaios. Em relação aos aspectos regulatórios para a prestação do serviço de 

metrologia exercido pelos laboratórios de calibração e ensaios, no caso estudado também se 

mostrou como um benefício para a empresa, uma vez que torna baixa a oferta do serviço no 

mercado. Entretanto, se trata de uma barreira de entrada para as empresas no mercado, uma vez 

que, no Brasil, o Inmetro exerce auditorias bem pesadas, devendo a empresa seguir uma série de 

etapas para conseguir a acreditação. Na Índia, há também uma regulamentação para prestação 

desses serviços, que é exercida pelo BIS; no entanto, esse órgão tem apresentado baixa eficiência 

no processo de notificação e está em processo de reformulação, utilizando o Inmetro como 

modelo. 
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3.4.2. Comparativo do marco institucional informal 

 

 

 Conforme visto na Revisão Teórica, em ambientes onde os fatores institucionais formais 

exercem pouca influência, os fatores institucionais informais se destacam para contornar a fraca 

legitimidade do ambiente institucional formal. Em relação às normas de comportamento, 

questões culturais, valores e questões ética, cada um dos dois países tem suas peculiaridades, o 

que pode se apresentar como barreiras para empresas provenientes de um ambiente cultural 

distinto, conforme observado na comparação dos marcos institucionais informais do Brasil e da 

Índia nos parágrafos seguintes. 

 

 

3.4.2.1.  Normas de comportamento  

 

 

 Em relação ao respeito e tolerância às diferenças, uma pesquisa realizada nos países 

componentes do BRIC, apontou o Brasil como o país que apresenta menor risco de discriminação 

do grupo, embora seja alto em comparação a outros países. A Índia, por sua vez, apresenta um 

alto índice de risco de discriminação nos negócios (FOONG; LIM, 2011). As divisões baseadas 

em castas contribuem para o agravamento dessa questão na Índia: essa divisão continua a 

dominar as diversas esferas da vida social e é reforçada através de boicotes econômicos e 

violência física (CHR&GJ, 2015). Além disso, diversos estudos apontam para a discriminação de 

gênero na Índia, onde as mulheres são alvos de violência, preconceito e negligência ao longo da 

vida, aspecto este que é refletido no ambiente de trabalho (KUNDU, 2003).  

 

 

3.4.2.2.  Questões culturais  

 

 

O estudo de caso revelou que na Índia há uma maneira bem peculiar de fazer negócios, 

em que há muita tradição envolvida, isto é, há um aspecto familiar envolvido e um forte respeito 
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à hierarquia. Esses aspectos convergem para o que aponta a literatura: a sociedade indiana se 

caracteriza como coletivista, masculina e fortemente voltada à família, sofrendo grande influência 

da religião e do conceito de karma. O Brasil também reflete uma sociedade que acredita que a 

hierarquia deve ser respeitada e as desigualdades entre as pessoas são aceitáveis. Contudo, na 

Índia esses traços são bem mais perceptíveis: os indianos apresentam um grande apreço pela 

hierarquia e a estrutura top-down aparece em todas as esferas da sociedade, sendo refletida, 

também, nas organizações. A desigualdade de poder é algo aceito na sociedade indiana e as ações 

dos funcionários são muito dependentes das direções traçadas pelos detentores de poder, que 

exercem o controle baseado na proteção e familiaridade (HOFSTEDE, 2015a; 2015b). O modo 

característico de o indiano administrar está representado no The Indian Way, em que a gestão 

organizacional se volta a uma missão social, uma forte cultura empresarial e à satisfação dos 

funcionários, além de processos baseados na tentativa e erro (XAVIER, 2010). 

Outro fator apresentado no estudo de caso, e que se apresenta como um incentivo às 

empresas que atuam na Índia é a questão da lealdade do empresário indiano com as empresas 

com quem se relaciona. Essa questão encontra respaldo na literatura, em relação à norma social 

de uso de favores por empresas dos mercados emergentes. Conforme comentado na Revisão 

Teórica, na Índia a construção de relacionamentos nos negócios é manifestada pela prática jan-

pehchan (PUFFER et al., 2012). Trata-se de um intercâmbio social, que implica obrigações em 

uma data futura não determinada e de forma não especificadas (BLAU, 1964). A literatura cita o 

famoso jeitinho brasileiro como uma prática similar ao jan-pehchan. No Brasil, essa prática 

cognitiva é utilizada para contornar os entraves burocráticos; no entanto, pode prejudicar a 

legitimidade e a reputação dos empresários brasileiros, uma vez que pode esbarrar em questões 

éticas de empresas estrangeiras (PUFFER et al., 2012). 

O índice de criminalidade se apresenta como um problema no Brasil, que força as 

empresas a investir na sua prevenção. Na Índia, o índice é bem menor do que no Brasil e, ao 

contrário deste, em geral não chega a afetar a atividade comercial das empresas (FOONG; LIM, 

2011). Em relação à língua e à pluralidade de dialetos, o Brasil apresenta menos entraves, uma 

vez que uma única língua é falada na maior parte do território nacional. Na Índia, o uso do Inglês 

é bastante difundido, dessa forma, os executivos da Empresa estudada não encontraram 

problemas de comunicação com os indianos. No entanto, para as empresas que oferecem 

produtos à população indiana, a comunicação pode se tornar um problema, visto que o país 
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possui mais de vinte idiomas oficiais e a parcela menos instruída da população não se comunica 

na língua inglesa (FERRAZ, 2010).  

Quanto às exigências dos clientes, conforme visto no estudo de caso, os indianos são mais 

exigentes em relação ao preço baixo, fazendo com que as empresas necessitem reduzir os custos, 

para manter a margem.  

 

 

3.4.2.3. Valores e ética 

 

 

 Apesar de a corrupção ser algo recorrente em todos os países do BRIC, na Índia, os 

empresários salientam como uma das maiores preocupações o pagamento de suborno – chai pani 

– a funcionários da administração pública, que é visto como um procedimento normal na 

sociedade indiana. Outra questão ética observada no estudo de caso diz respeito às especificações 

dos contratos: enquanto na Índia, os empresários se apoiam muito no personal trust, no Brasil, os 

empresários prestam muita atenção nos detalhes contratuais, como forma de se proteger da 

deslealdade da outra parte.  

Na literatura, Williamson (2000) trata desse tema ao postular que dados os limites 

cognitivos, os contratos complexos são inevitavelmente incompletos e que essa incompletude 

contratual gera problemas adicionais quando combinadas com a condição de oportunismo - que 

se manifesta sob a forma de comportamento estratégico da empresa. Ainda de acordo com o 

autor, as empresas encontrarão dificuldades na execução de contratos que não são suportados por 

compromissos credíveis, ou seja, quando as partes não divulgam de forma confiável todas as 

condições solicitadas, ou, não cumprem todas as promessas. Dessa forma, os contratos que tem a 

capacidade de prever o que irá acontecer, reconhecendo os perigos potenciais e desdobrando isso 

em acordos contratuais, geralmente obtém vantagens sobre outros sem tais especificações 

(WILLIAMSON, 2000).  

Ou seja, a especificação do contrato no Brasil protege as empresas contra as atitudes 

desleais dos empresários. Assim, empresas indianas que se apoiam no personal trust e não 

formalizam todos os requisitos nos contratos podem encontrar problemas inesperados ao atuar no 

mercado brasileiro. 
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3.4.3. Síntese do comparativo dos quadros institucionais do Brasil e da Índia 

 

 

Como visto até aqui, os dois países apresentam restrições formais e informais que 

impactam negativamente nas estratégias e no desempenho das empresas que atuam nesses dois 

mercados. Contudo, observa-se que as restrições do ambiente institucional formal não diferem 

tanto entre o Brasil e a Índia, enquanto as restrições informais são muito específicas de cada país. 

Assim, as empresas que buscam entrar no mercado brasileiro ou no mercado indiano irão 

se deparar com diversas barreiras institucionais formais, como: abertura e registro do negócio, 

legislação tributária arcaica, sistema financeiro instável, falta de clareza e inconsistências na 

regulamentação do trabalho – afetando a contratação e demissão de trabalhadores - e problemas 

ao proporcionar um fornecimento insuficiente de trabalhadores qualificados. Esses fatores 

dificultam a realização de negócios nesses mercados, desestimulando investimentos no país. Isto 

está refletido na posição ruim dos dois países no ranking de facilidade de fazer negócio do 

relatório Doing Business 2015, do Banco Mundial – apresentado anteriormente neste trabalho -, 

que avalia as restrições dos fatores formais de um país. 

As diferenças em relação ao marco institucional formal entre o Brasil e a Índia se 

manifesta no: comércio além-fronteiras, que se mostra como um processo mais burocrático na 

Índia; baixa eficiência do sistema judicial em resolver uma disputa comercial na Índia; 

ineficiência do órgão responsável pelo sistema de normalização dos produtos e dos processos na 

Índia; maior força de trabalho na Índia, que acarreta baixo custo na contratação de mão-de-obra.  

Também se observa que a economia indiana vem crescendo mais que a brasileira nos 

últimos anos, ademais, a Índia apresenta maior número de patentes e registro de marcas que o 

Brasil. Como visto na Revisão Teórica, esse crescimento está vinculado principalmente ao 

desenvolvimento do setor de tecnologia do país. Contudo, a pesquisa do The Economist 

Intelligence Unit, realizada em 2013 e mencionada anteriormente neste trabalho, colocava o 

Brasil como um melhor destino de investimento no setor, enquanto na Índia apresentava-se como 

de alto risco. No entanto, nos últimos dois anos o governo indiano vem implementando diversas 

políticas públicas que tem tornado a realização de negócios mais fácil no país. Em 2014, foi 

lançado o programa Make in India, colocando a indústria tecnológica como o principal setor 

alcançado pela iniciativa, que tem como principal objetivo concentrar-se na criação de emprego, 

no reforço das competências e atrair capital e investimento tecnológico na Índia. Este plano de 
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governo busca facilitar os negócios no país ao criar uma célula dedicada a responder a consultas 

de entidades empresariais através de um portal online, prestando assistência aos investidores 

estrangeiros que atuam no país. Além disso, o programa abrange alterações nas leis trabalhistas, 

proporcionando flexibilidade no horário de trabalho e aumentando a admissão de aprendizes para 

treinamento no trabalho (CHOUDHURY, 2014). Em 2015, foi lançado, pelo governo indiano, 

outro programa que beneficia o setor tecnológico no país, o Digital India, destinado a tornar a 

tecnologia um eixo central no processo de desenvolvimento da sociedade e da economia (DEITY, 

2015). Além disso, de acordo com o relatório Doing Business 2015, do Banco Mundial, o 

governo indiano melhorou a regulamentação do processo de conexão a uma rede de luz e 

diminuiu a taxa de registro da empresa, tornando a abertura de negócio mais fácil.  

Como resultado dessas políticas, pode se observar a expansão das empresas indianas de 

tecnologia. Conforme o executivo da empresa pesquisada comentou na entrevista, as empresas 

globais com quem o Laboratório mantém relações, já estão entrando no Brasil, podendo se 

configurar como possíveis concorrentes do serviço prestado pelo Laboratório.  

No Brasil, em 2014, também foram implementadas algumas medidas do governo que 

melhoraram a competitividade da indústria tecnológica, entre elas: a desoneração da folha de 

pagamento, que foi ampliada para 56 setores e a política de investimentos do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que ofereceu recursos com taxas de juros 

competitivas internacionalmente (ABINEE, 2015).  

No que tange o marco institucional informal, as diferenças entre os dois países são mais 

marcantes. A Índia, principalmente, apresenta características muito peculiares, como: a 

discriminação de gênero e a discriminação proveniente do sistema de castas, que interfere 

negativamente tanto o ambiente de trabalho, quanto a inserção das empresas em redes de 

negócios, uma vez que estas são baseadas em relações pessoais; o modo de administrar (The 

Indian Way) que se baseia em uma cultura organizacional típica das empresas indianas; o papel 

da religião (o hinduísmo) na sociedade, caracterizando-a como coletivista, masculina e familiar, 

trazendo limitações que podem atrapalhar o desempenho organizacional; o pagamento de suborno 

(chai pani) à administração pública como um procedimento normal nos negócios; a questão da 

lealdade do empresário indiano, através do uso de favores (jan-pehchan), trazendo benefícios 

para as empresas com quem se relaciona; a variedade de dialetos na sociedade, embora o inglês 

seja utilizado para fins oficiais.  Estes aspectos informais, por serem muito específicos da cultura 
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indiana e por exercerem uma grande influência nas relações comerciais e nas práticas 

administrativas no país, podem representar barreiras difíceis de serem contornadas pelas 

empresas estrangeiras.  

No Brasil, o índice de criminalidade se apresenta como uma importante barreira, uma vez 

que afeta a atividade produtiva e acarreta custos adicionais para as empresas. A principal 

peculiaridade do país é o uso jeitinho brasileiro, que também pode se apresentar como uma 

barreira às empresas estrangeiras, uma vez que pode esbarrar em aspectos éticos destas empresas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo das estratégias das empresas nos mercados emergentes requer uma abordagem 

Institucional da Gestão Estratégica, uma vez que esta aponta para as mudanças políticas, legais e 

sociais, próprias dos ambientes instáveis desses mercados (PENG; WANG; JIANG, 2008).  

Estudos mais recentes sobre estratégias abordam a importância do Ambiente Institucional como 

fator de impacto no comportamento estratégico e no desempenho das empresas; contudo, ainda 

são poucos os estudos aprofundados acerca das estratégias organizacionais em países emergentes. 

Dessa forma, com o intuito de contribuir para o entendimento da influência do ambiente 

institucional na estratégia e no desempenho das empresas nas economias emergentes, este 

trabalho buscou responder quais os fatores institucionais afetam significativamente as estratégias 

e o desempenho de empresas brasileiras de tecnologia que atuam no mercado indiano, partindo-se 

da proposição teórica de que nos países emergentes, as Instituições afetam negativamente a 

capacidade de executar as estratégias pretendidas das empresas e seus desempenhos.  

Como forma de obter respostas para o problema levantado e testar a proposição teórica, 

no presente trabalho, foi realizado um estudo de caso com uma empresa brasileira de tecnologia 

que exporta serviço de calibração e ensaios para a Índia. Assim, através de uma entrevista 

semiestruturada realizada com um executivo de vendas internacionais dessa Empresa, 

compararam-se as restrições formais e informais encontradas nestes dois mercados. Em seguida, 

foram levantadas as estratégias e mudanças organizacionais adotadas pela empresa para contornar 

essas restrições e seus impactos no desempenho da firma. 

A Empresa estudada presta serviços especializados de exigência regulatória para empresas 

indianas que buscam exportar produtos tecnológicos para o Brasil. A entrevista com o executivo 

revelou que devido à facilidade da Empresa estudada em contornar os requerimentos formais, a 

entrada no mercado indiano proporcionou um incremento nas diversas perspectivas do 

desempenho empresarial. Este crescimento foi propiciado, em grande parte, pelo aumento da 

demanda resultante da uma regulamentação do Inmetro. Assim, observou-se que a especificação 

da regulamentação trouxe benefícios para a empresa, na medida em que passou a exigir que os 

produtos a serem comercializados no Brasil passassem por uma série de ensaios de segurança e 

eficiências. Além disso, a acreditação pelo Inmetro dos laboratórios que realizam esses ensaios é 
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bastante rigorosa, o que faz com que haja uma baixa oferta do serviço no Brasil, trazendo uma 

vantagem competitiva para a Empresa estudada. 

A especificação do serviço que o Laboratório oferece e a parceria realizada com a 

Agência de Certificação permitiram que muitos fatores institucionais formais fossem 

contornados, o que não necessariamente se aplica à maioria das empresas de tecnologia. Além 

disso, muitos fatores formais e informais – como registro da organização, recursos humanos e 

normas de comportamento - não foram sentidos pela Empresa uma vez que todos os ensaios 

realizados pela Empresa estudada são realizados no Brasil, não havendo operação na Índia. Desse 

modo, como forma de incrementar as informações obtidas na entrevista, utilizou-se a pesquisa 

bibliográfica e documental (como os relatórios do Banco Mundial), para descrever, 

comparativamente, os quadros institucionais do Brasil e da Índia e testar a proposição teórica 

inicial.  

Através disso, confirmou-se a proposição teórica de que nos países emergentes, as 

Instituições afetam negativamente a capacidade das empresas em executar as estratégias 

pretendidas das empresas e seus desempenhos. Conforme observado na pesquisa, os 

requerimentos formais geralmente se mostram como restritivos à atuação das empresas nos países 

emergentes, especificamente no Brasil e na Índia, contudo, essas restrições não diferem tanto 

entre os dois países. Em relação aos fatores informais, observou-se que as diferenças culturais 

podem se mostrar como uma barreira na interação entre os dois países, devido às características 

específicas dos países, em especial na Índia, em relação às normas de comportamento, questões 

culturais, valores e questões éticas. As restrições informais são mais difíceis de serem 

contornadas, uma vez que estão mais enraizadas em cada sociedade.  

Nos últimos anos, tem crescido o interesse das empresas indianas em exportar para o 

Brasil. Dessa forma, devido à capacidade da empresa em contornar os entraves regulatórios, o 

mercado indiano tem se apresentado como uma boa oportunidade de negócio para o serviço 

prestado pelo Laboratório. No entanto, as peculiaridades da cultura indiana podem gerar 

dificuldades para a competição no mercado nos próximos anos, uma vez que o Laboratório estará 

competindo com as empresas globais, que estão atualmente se instalando no Brasil e passando a 

oferecer o mesmo serviço que o Laboratório presta. Assim, além de integralizar as atividades em 

uma só empresa, as interações irão ser feitas entre pessoas da mesma cultura e que falam a 

mesma língua, gerando uma possível desvantagem competitiva ao Laboratório. 
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Esta pesquisa apresentou implicações gerenciais, nas políticas públicas e acadêmicas. Em 

relação às implicações gerenciais, esse estudo é relevante, na medida em que elucida os 

requerimentos formais e, principalmente, as barreiras culturais que as empresas devem superar ao 

atuar no Brasil e na Índia. É importante, também, prestar atenção às questões culturais como 

forma de atender as necessidades dos clientes e se comunicar com eles da forma adequada. 

Assim, através de um entendimento dos marcos institucionais do Brasil e da Índia, gestores de 

mercados emergentes obtém informações acerca das condições em que as estratégias da empresa 

serão implementadas nesses países e como o desempenho organizacional será afetado. Dessa 

forma, essas informações podem influenciar a decisão de investidores estrangeiros de atuar nos 

dois países.  

Nesse sentido, observou-se que as empresas que buscam entrar no mercado brasileiro ou 

indiano geralmente se deparam com diversas barreiras institucionais formais, que dificultam a 

realização de negócios, desestimulando investimentos nestes países. Contudo, os gestores devem 

encontrar uma situação melhor nos próximos anos, devido aos incentivos governamentais 

implementados nos dois países no último ano, como os programas Make in India e Digital India 

criados pelo governo indiano. Observou-se, também, que os gestores se deparam com restrições 

em relação aos fatores institucionais informais. Conforme visto neste trabalho, apesar de alguns 

incentivos, como a lealdade dos empresários indianos, o quadro institucional informal se 

configura, em grande parte, como uma barreira mais difícil de ser contornada pelos empresários 

que atuam no mercado indiano e brasileiro. Os fatores informais exercem grande influência nos 

negócios dos dois países - principalmente na Índia, que apresenta uma cultura muito peculiar -, 

não devendo, portanto, ser ignorados pelos gestores.  

As implicações nas políticas públicas se tornam perceptíveis na medida em que os 

gestores de políticas públicas do Brasil e da Índia podem reorientar as políticas, diminuindo as 

restrições do quadro institucional formal. Como visto, os governos dos dois países, 

principalmente da Índia vêm implementando diversas políticas e programas como forma de 

facilitar a realização de negócios no país. Com isso, esses países podem propiciar um incentivo à 

realização de negócios em seus territórios, atraindo investidores.  

Este estudo colabora, também, como uma parte significante na discussão sobre as 

características específicas dos países componentes do BRICS e na forma de entender a posição 

do Brasil neste grupo. Dessa forma, ele contribui para os estudos de gestão estratégica e teoria 
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institucional, servindo de amparo para futuras pesquisas acerca da influência dos fatores 

institucionais formais e informais nas estratégias e nos desempenho das empresas nos mercados 

emergentes.  

Por fim, cabe ressaltar que o presente trabalho apresentou limitações importantes em 

relação aos resultados obtidos no estudo de caso. O problema surgiu em decorrência da realização 

de um estudo de caso único, que tratou de uma situação bem particular e incomum, o que 

dificulta a generalização dos resultados encontrados. Assim, este estudo apresenta espaço para 

desenvolvimento futuro, recomendando-se a realização de estudos de caso múltiplos, em que 

deverão ser analisadas as empresas que mantém operações no Brasil e na Índia, estando mais 

sujeitas às restrições regulatórias e legais, bem como a aspectos normativos, culturais e éticos. 

Assim, deverá ser mais bem esclarecida a influência do ambiente institucional de cada país nas 

estratégias e no desempenho das empresas que atuam nestes mercados.  
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APÊNDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA 

 

 

1. MOTIVAÇÕES 

 

 Que motivos o levaram a atuar no mercado Indiano? 

 Possíveis motivos: 

o Escoar excedente da produção; 

o Menores custos (mão de obra, tecnologia, logística); 

o Redução do risco de perda de receita através de novos mercados; 

o Acesso a novas tecnologias; 

o Perspectivas de mercado potencial. 

 

 

2. REQUERIMENTOS INSTITUCIONAIS  

 

 Quais os fatores se mostram como os mais críticos ao implementar as estratégias 

pretendidas na Índia, comparando-os ao Brasil? 

 

 

2.1. FATORES FORMAIS 

 

 

2.1.1. Registro da organização abertura 

 

 

 Quais as dificuldades que tiveram que contornar para abrir/registrar uma empresa? 

 Que dificuldades tiveram para encontrar um lugar apropriado? 

o Em termos de aluguel, acesso e serviços básicos (água, energia, etc);  

 

 



94 
 

 
 

2.1.2. Recursos  

 

 

2.1.2.1. Financeiros 

 

 Qual a complexidade da regulamentação tributária / contabilidade? 

 Qual a dificuldade com a estabilidade do sistema financeiro e as taxas de juros? 

 Quais as dificuldades de acesso a linhas de crédito (fundos públicos ou privados)? 

 Qual a dificuldade com as variações da cotação da moeda estrangeira (dólar, euro, 

yuan, rúpia)? 

 

 

2.1.2.2. Humanos 

 

 

 Qual a dificuldade encontrada na contratação de mão de obra local? 

 Qual a dificuldade de acesso à mão de obra qualificada? 

 Qual o poder do sindicato? 

 

 

2.1.2.3. Tecnológicos 

 

 Qual a dificuldade de acesso à tecnologia (por meio de universidades, parques 

tecnológicos, centros de pesquisas, governo)?  

 Quais os incentivos para as atividades de P&D? 

 Qual o risco de perda dos direitos de novas descobertas (patentes, fórmulas, marcas, 

etc.)? 

 Qual a dificuldade de transferência tecnológica (empresa-empresa, universidade-

empresa, governo-empresa, empresa-universidade-governo)?  
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2.1.2.4. Mercado / rede / indústria  

 

 Qual a dificuldade para garantir o cumprimento de contratos com os fornecedores 

locais?  

 Neste mercado, qual a dificuldade de reduzir incertezas por meio da elaboração de 

contrato mais complexos? 

 Qual a complexidade dos requerimentos das agências reguladoras da indústria? 

 Qual o papel do Estado como agente regulador (pouco, muito ou nada influente) (ex.: 

INMETRO, IBAMA, ANVISA, etc.)? 

 Quais as dificuldades para contornar as exigências de proteção ao consumidor (ex.: 

PROCON)? 

 Neste mercado, têm-se garantias legais de livre-concorrência (monopólio, leis 

antitruste, leis de transparência, etc.)?  

 Quais as dificuldades para contornar os entraves burocráticos/legais? 

 Quais as dificuldades da burocracia na alfândega (importação e exportação)?  

 

 

2.2. FATORES INFORMAIS  

 

 

2.2.1. Normas de comportamento 

 

 

2.2.1.1. Respeito à autoridade/regras 

 

 Qual a dificuldade de exercer a autoridade e respeito de regras?  

 

 

2.2.1.2.  Respeito à propriedade privada 

 



96 
 

 
 

 Qual a dificuldade de garantir/proteger a propriedade privada (contra utilização de 

recursos da empresa para uso pessoal)? 

 

 

2.2.1.3.  Respeito / Tolerância às diferenças 

  

 

 Qual a dificuldade de garantir o respeito/tolerância às diferenças (crenças / religião / 

orientação sexual / gênero / etnia)?  

 Qual a dificuldade de inclusão e integração da empresa no novo mercado (cadeias 

produtivas locais / círculos sociais e políticos de negócios / lobby)? 

 

 

2.2.2. Questão cultural (Crenças/ Tradições / Costumes)  

 

 

 O uso de favores (jeitinho e jaan pehchaan) tem se mostrado como um benefício ou 

prejuízo para o desenvolvimento das atividades produtivas? 

 Qual a dificuldade que a língua e dialetos locais apresentaram em relação à produção 

local, à relação laboral e à atividade comercial? 

 Qual a dificuldade na retenção de talentos?  

 Qual a influencia da religião na atividade produtiva? 

 Qual a dificuldade de contornar as crenças do consumidor local em relação a produto 

importado (preço/qualidade/marca)? 

 O índice de criminalidade afetou a atividade comercial da empresa? 
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2.2.3. Valores e ética 

 

 

 Qual a dificuldade para contornar a predisposição à corrupção (suborno/ sonegação 

de impostos/roubo)? 

 O quão relevante é para a empresa/indústria o pagamento de suborno? 

 Qual a prática industrial que representou um conflito com os valores da organização?  

 Qual a dificuldade para garantir lealdade e comprometimento do funcionário na 

organização?  

 Qual a importância da palavra das pessoas (acordos verbais) na atividade comercial 

da empresa? 

 

 

3. ESTRATÉGIAS ADOTADAS PARA CONTORNAR AS DIFICULDADES 

ENCONTRADAS 

 

3.1. MUDANÇAS INTERNAS 

 

 

3.1.1. Recursos humanos 

 

 Que mudanças você teve que fazer para contratar e qualificar a mão de obra local? 

 Quais as mudanças que a organização fez para reduzir o impacto dos costumes 

locais no processo produtivo da empresa? 

 

 

3.1.2. Tecnologia 

 

 Quais adaptações ou mudanças tecnológicas a companhia teve que realizar para 

otimizar o processo produtivo? 
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3.1.1. Capital 

 

 Quais as fontes de financiamento das novas instalações (escritório, laboratório de 

teste, fábrica, etc)? 

 

 

3.1.2. Gestão 

 

 Quais mudanças organizacionais foram necessárias para gerir a empresa dentro 

das condições locais?  

o Hierarquia; 

o Governança; 

o Níveis sociais / castas; 

o Grupos; 

o Diferenças de gênero. 

 

 

3.2. MUDANÇAS EXTERNAS 

 

 

3.2.1. Clientes 

 

 Quais as mudanças a organização teve que fazer para gerir o cliente alvo dada as 

condições locais? 

o No produto; 

o No preço; 

o Na distribuição; 

o Na promoção. 
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3.2.2. Fornecedores 

 

 Quais as mudanças organizacionais foram necessárias para gerir os fornecedores 

dentro do novo contexto? 

o Contratos/reputação/relacionamentos; 

o Confiança/Prazo; 

o Qualidade do produto/serviço;  

o Custos; 

o Poder de barganha do fornecedor. 

 

 

3.2.3. Concorrentes 

 

 Que mudanças organizacionais foram necessárias para contornar as condições de 

competição dentro do novo mercado? 

o Acordos industriais; 

o Leis; 

o Barreira de entrada e outros mecanismos de proteção. 

 

 

3.2.4. Parceiros/redes 

 

 Qual mecanismo de parceria/redes que a organização teve que adotar para 

facilitar o ingresso e operação dentro do novo mercado? 

o Parceiros públicos; 

o Parceiros privados; 

o Prática de lobby. 

 


