
 
MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
RESUMO DA DISSERTAÇÃO 

 
 

Autor: Geraldo Galvão de França Filho 

Título: Internacionalização de Negócios nas Empresas 
Brasileiras: A influência da Distância Psíquica. 

Linha de Pesquisa:  Estratégia em Organizações e Comportamento 
Organizacional 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Antônio Antunes Teixeira 

Resumo:  

Esse estudo buscou identificar e analisar quais os fatores da distância psíquica que, na 

internacionalização das organizações, influenciam positiva ou negativamente os 

processos de negociação. Para tanto, utilizando uma abordagem quantitativa, foi 

realizada pesquisa, com intuito de verificar como os fatores da distância psíquica e da 

cultura nacional e regional influenciam nas negociações. Para a obtenção dos dados a 

serem analisados, foram enviados questionários, via internet, às empresas exportadoras 

das regiões Sul e Sudeste do Brasil. Com os resultados obtidos, foi possível verificar 

que os fatores da distância psíquica e da cultura nacional criaram diversas barreiras, 

assim como afetaram de maneiras diferentes as negociações internacionais. O 

desenvolvimento econômico teve uma relação positiva com o valor de relacionamento e 

sobre o valor tempo, facilitando com isto as negociações. No caso das diferenças sócio-

culturais (língua, cultura/religião e leis trabalhistas) obteve-se um impacto negativo 

sobre o valor no relacionamento, tempo e autoridade, implicando em barreiras e 

dificuldades na identificação dos níveis hierárquicos de decisão. A instabilidade sócio-

cultural (problemas econômicos, sociais e corrupção) teve impacto sobre o valor no 

tempo e valor de incerteza explicitando que o exportador precisa assegurar-se mais em 

suas negociações, obviamente causando empecilhos em face da necessidade de maiores 

regulações contratuais. Ao se tomar maiores precauções, maiores são as chances de se 

cumprir as negociações, o que explica a relação positiva encontrada entre a instabilidade 

sócio-cultural e a instabilidade econômica. Com relação à informação, ela atua de forma 

positiva em todos os construtos de valor. O valor de relacionamento impacta 

positivamente sobre a confiança e no controle, permitindo solucionar de maneira mais 

dinâmica as contingências de negócios. Para valor no tempo e para valor de autoridade, 

as relações também são positivas, levando a maior confiança e controle, por parte do 

exportador. Por fim tem-se uma relação positiva entre precaução ao risco e confiança 

mostrando que se os acordos formais forem bem definidos a confiança do exportador 

aumenta, porém, com relação ao efeito negativo encontrado entre o valor de incerteza 

(precaução ao risco) e o controle, induz-se ao entendimento de que, por existirem 

muitas normas e procedimentos, o processo de exportação torna-se engessado e rígido.  
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