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RESUMO 

O estudo de caso apresentado teve como objetivo identificar os determinantes de decisão de 

uma empresa estrangeira de varejo de internacionalizar. A pesquisa se apoia no crescente 

processo de globalização que se verifica atualmente, que cada vez mais reduz a fronteira entre 

países e permite que empresas busquem novos mercados, bem como na necessidade do 

aprofundamento de estudos dentro do setor de varejo, levando em consideração todas as suas 

especificidades e características. A teoria escolhida para o estudo é o Paradigma Eclético, que 

coloca que empresas são propensas a internacionalizar se possuírem vantagens de 

propriedade, localização e internalização. A preferência pela teoria está em sua aplicação ao 

mercado específico de varejo e importância do processo nas visões do país investido e do 

investidor. A pesquisa é exploratória quanto aos objetivos, estudo de caso quanto aos 

procedimentos e de abordagem qualitativa. O estudo de caso, apesar de único é integrado, 

pois envolve mais de uma unidade de análise. A unidade de caso é uma empresa de varejo de 

moda australiana, fundada no início da década de noventa, de capital fechado, presente em 

dezessete países e que principalmente opera por meio de lojas próprias. Os movimentos de 

entrada da empresa foram reunidos em sete grupos de internacionalização que foram 

avaliados por meio de análise de documentação, registro de arquivos, entrevistas e 

documentação direta. Foram realizadas cinco entrevistas com executivos e gestores da 

companhia para maior detalhamento dos processos. Os resultados da pesquisa demonstram 

aderência entre a teoria utilizada e a empresa foco do estudo de caso e  identificou os 

determinantes de internacionalização da empresa como posicionamento no mercado por meio 

de qualidade e preço acessível à população em geral, manutenção da cultura da empresa nos 

novos mercados, entrada em mercados com características gerais da população similares às da 

região da Matriz, mercados em expansão e com predominância de população jovem e com 

interesse em moda, reduzidos custos de operar o negócio. Com base nos achados foi 

estruturado um modelo teórico. 

Palavras-chave: Internacionalização de empresas, internacionalização no varejo, Paradigma 

Eclético.  
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ABSTRACT 

The case study aimed to identify decision determinants on foreign retail company to 

internationalize. The research is based on the growing process of globalization nowadays that 

increasingly reduces the boundary between countries and allow companies to seek new 

markets, as well as the need for further studies within the retail sector taking into account all 

its specificities and characteristics. The chosen theory for the study is the Eclectic Paradigm, 

which states that companies will internationalize if they have ownership location and 

internalization advantages. The preference for this theory resides on its application to specific 

retail market and the importance of the process in the vision of the invested country and the 

investor. The research is exploratory on its objectives, it is a case study on its procedures and 

has a qualitative approach. The case study although unique is integrated, once it involves 

more than one unit of analysis. The case unit is an Australian fashion retail company founded 

in the early nineties, privately held, which operates in seventeen countries and mainly through 

its owned stores. The company entry movements were grouped into seven groups of 

internationalization that were evaluated through analysis of documents, internal files, 

interviews and direct documentation. Five interviews were held with executives and company 

managers for more detailed processes. The research results demonstrate adherence to the 

theory used and the business focus of the case study and identified the determinants for the 

company‟s internationalization as market positioning through the offer of quality and 

affordable products to the general population, the maintenance of  the business culture in the 

new markets, the entrance into markets with similar characteristics  as  the Head Office‟s, 

growing markets and predominantly young population with fashion interests, and reduced 

operating costs. A framework was structured based on the findings. 

Key words: Companies internationalization, retail internationalization, Eclectic Paradigm.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Contextualização do Tema 

A internacionalização de empresas se dá, mais notadamente, em um contexto de um 

mundo globalizado.  

Gupta e Govindarajan (2004) colocam que a globalização se refere à crescente 

interdependência econômica entre países, refletida no crescente fluxo entre fronteiras de bens 

e serviços, capital e conhecimento. O termo globalização pode estar relacionado com qualquer 

nível de agregação – o mundo, um país específico, uma indústria específica, uma empresa 

específica ou mesmo uma linha de negócio específica ou atividade funcional dentro de uma 

empresa.  

No processo de globalização dos mercados, Montgomery e Porter (1998) destacam 

que o avanço da tecnologia tem levado os mercados na direção da uniformização, as 

corporações vendem produtos padronizados, da mesma maneira e em todos os lugares.  

Dentro do contexto da globalização, a internacionalização de uma empresa é toda a 

forma de atuação dessa empresa no exterior, sendo parte de um bloco de estratégias gerenciais 

(Madeira & Silveira, 2013).     

Uma empresa que queira exercer uma função de negócios fora de seu mercado 

doméstico deve escolher o melhor modo de entrada (arranjo institucional) para o mercado 

estrangeiro. Há uma grande variedade de opções, incluindo subsidiária integral, joint venture 

ou arranjos, tais como licenciamento ou joint venture contratual, sendo que cada modelo terá 

suas vantagens e desvantagens e seu impacto será fundamental para o sucesso do negócio 

(Anderson & Gatignon,1986).  

O avanço da internacionalização de empresas ocorreu principalmente após a Segunda 

Guerra Mundial. A magnitude dos recursos, os valores transnacionais e o poder que as 

empresas adquiriram levaram diferentes autores a desenvolverem pesquisas que pudessem 

interpretar, especificamente, o fenômeno da internacionalização que assumia proporções 

crescentes em tamanho e em importância (Prates & Balbinot 2010).  

Nesse contexto, vários autores desenvolveram diversas teorias de forma a explicar esse 

fenômeno, a exemplo de Vernon (1966) com a teoria do Ciclo de Vida do Produto; Johanson 

e Vahlne (1977) com a teoria da Escola de Upssala; Dunning (1980) com a teoria do 

Paradigma Eclético e Porter (1989) com a teoria da Vantagem Competitiva e o Modelo 

Diamante. Apenas para citar algumas das principais. 
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Sobre o tema de internacionalização, pesquisadores distribuem as teorias em 

abordagens ou perspectivas, com base no enfoque de cada uma delas. Por exemplo, Hemais 

(2004) agrupa as teorias em duas perspectivas, sendo essa a divisão mais simples utilizada 

pelos estudiosos: a econômica e a organizacional. As que privilegiam os aspectos econômicos 

examinam tendências macroeconômicas nacionais e internacionais. Já a organizacional coloca 

o homem comportamental no lugar do homem econômico, privilegiando processos e 

networks. 

Desse modo, as teorias do Ciclo de Vida do Produto, Paradigma Eclético e Modelo 

Diamante fazem parte da perspectiva econômica e a teoria da Escola de Uppsala é 

considerada comportamental.  

Todavia, Fleury e Fleury (2007) destacam que, na prática, a escolha das abordagens e 

das teorias é uma decisão do pesquisador ou do estudioso ao analisar o tema, que resulta numa 

hierarquia sobre o que é mais relevante ao ser tratado nos complexos processos de 

internacionalização em questão. 

Em termos de investimento direto estrangeiro no Brasil, o relatório da UNCTAD 

(2015) aponta o País como o sétimo no mundo que mais recebeu investimentos no ano de 

2013, num total de 62 bilhões de dólares.   

Estudo anual da consultoria A. T. Kearney (2015), que avalia os 30 países em 

desenvolvimento com maior atratividade para investimento no setor de varejo, coloca o Brasil 

como o oitavo lugar. O relatório destaca que o crescimento do PIB estagnou, a inflação 

aumentou e a confiança do consumidor caiu em 2014. 

No ano anterior a consultoria apontava que apesar da queda de posições do País (havia 

configurado como primeiro lugar em 2012 e 2013 e quinto em 2014) e de demostrar uma 

desaceleração na economia no ano de 2014, o cenário para o País ainda era positivo, 

suportado pela entrada recente de empresas de varejo como GAP, Topshop, Apple e Forever 

21 e pelo crescimento de players nacionais como Pão de Açúcar, CVC e Lojas Americanas.        

O Ranking do IBEVAR (2015) sobre as 120 maiores empresas de varejo no Brasil 

aponta que, em 2014, seu faturamento acumulado foi de 424 bilhões de reais, com 

crescimento de 12,4% em relação ao ano anterior. No segmento de Moda e Esportes, o 

faturamento foi de 45 bilhões de reais, representando crescimento de 15% em relação ao ano 

anterior. 

Dados do IBGE (2015) demonstram ainda que as vendas no comércio varejista 

brasileiro cresceram 2,2% em 2014 em relação ao ano anterior, sendo o mais baixo observado 
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desde 2003, quando apresentou queda de 3,7%. Mesmo com crescimento menos 

representativo em relação a anos anteriores, demonstra uma evolução contínua de mais de dez 

anos. 

Dentro do contexto apresentado, entende-se que cada vez mais a globalização reduz as 

fronteiras dos países e que dentro desse contexto o estudo da internacionalização das 

empresas é fundamental para o melhor entendimento dos motivadores e processos que levam 

as empresas a expandirem seus negócios além de suas fronteiras, principalmente em cenários 

econômicos mais desafiadores. 

Adicionalmente, no que tange à internacionalização, o Brasil tem representado um 

importante foco de investimento de outros países, ainda que em períodos recentes sua 

economia tenha demonstrado alguns indicadores de desaceleração. Destaque para o setor de 

varejo que tem apresentado nos últimos anos crescimento expressivo, tanto de empresas 

nacionais quanto de empresas estrangeiras já atuantes no País quanto novos entrantes.  

Assim sendo, o presente trabalho possui por objetivo geral identificar os determinantes 

de decisão de uma empresa estrangeira de varejo de internacionalizar, não somente no Brasil, 

mas também em outros mercados, baseado no estudo de caso único da empresa Cotton On 

Group, presente em mais de 15 países e que atualmente realiza sua expansão no mercado 

brasileiro. Visa, portanto, responder à seguinte questão de pesquisa: Quais são os 

determinantes na decisão de internacionalizar as operações de empresas de varejo no setor de 

vestuário? 

Para tanto, fará uso da abordagem econômica, por meio da teoria do Paradigma 

Eclético, considerada uma das bases desta abordagem, analisada do ponto de vista do mercado 

de varejo. Em linhas gerais o Paradigma Eclético, Dunning (1980), define que a vantagem 

competitiva das empresas no atendimento de mercados estrangeiros é determinada pelas 

vantagens de propriedade em relação às empresas de outras nacionalidades, vantagens de 

localização em relação aos outros países e gerar, exportar ou vender essas vantagens às outras 

empresas (internalização).     

Como objetivos específicos da pesquisa, têm-se: 

1. Analisar a abordagem econômica de internacionalização de empresas com base na 

teoria do Paradigma Eclético e especificamente no setor de varejo; 

2. Com base na teoria analisada, criar um comparativo entre os processos de entrada 

da Cotton On Group nos diversos países nos quais atua;  
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3. Identificar os determinantes nas decisões de internacionalização da Cotton On 

Group. 

 

1.2. Justificativas e Contribuições 

Evans, Bridson, Byrom e Medway (2008) destacam que a maturidade dos mercados 

internos e consequentes oportunidades de crescimento limitado, avanços tecnológicos, 

reequilíbrio da geopolítica, resultando em redução das barreiras comerciais, a 

internacionalização dos mercados financeiros e uma tendência para a concentração da 

propriedade no setor de varejo têm alterado a visão do varejo internacional. 

No estudo de internacionalização de empresas de varejo, no entanto, é importante 

destacar que a expansão internacional é particularmente desafiadora e requer considerações 

especiais quando comparada à indústria, dada a importância da proximidade com o 

consumidor final (Jonsson & Foss, 2011). 

Em estudo sobre a produção científica em internacionalização, Souza e Fenili (2011) 

identificaram 26 artigos nacionais com o tema, de janeiro de 2005 a abril de 2011. Desses 26 

artigos, oito abrangem a internacionalização do ponto de vista da entrada no mercado 

brasileiro.   

Em matéria do Jornal Valor Econômico (2015), o destaque de expectativa de 

crescimento, que tem sustentado o plano de expansão de shoppings centers no Brasil em 

2015, são as marcas internacionais com entrada recente no País como Forever 21, Gap, 

Michael Kors, Diesel, Zara Home, Top Shop e Lindt. 

Assim, a justificativa do presente trabalho reside em dois principais pontos: a 

especificidade do setor e a busca por aprofundamento de estudos sobre o processo de 

internacionalização, tendo em vista o impacto que esses processos de internacionalização, seja 

na visão da empresa que está entrando no país, como dos países que estão recebendo o 

investimento, na Controladoria das empresas que se internacionalizam. 

Inicialmente, a especificidade do modelo de internacionalização do varejo, dado que é 

um setor cujo principal foco é a satisfação do seu cliente final no ponto de venda, requer uma 

análise mais detalhada na aplicação e entendimento em relação às teorias, pois elimina 

possibilidades mais graduais de entrada como exportação.  

Em segundo lugar, é notável o crescente movimento de empresas estrangeiras de 

varejo entrando no mercado brasileiro recentemente. No entanto, há ainda espaço para 

trabalhos que auxiliem o entendimento dos motivadores de entrada dessas empresas, bem 
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como facilidades e limitadores para a instalação das operações no País, de forma a contribuir 

para a atuação eficaz da Controladoria na elaboração desse plano estratégico. 

Em termos de contribuições do estudo, considerando que a empresa Cotton On Group, 

a ser estudada no presente trabalho, está iniciando as operações no mercado brasileiro, a 

primeira contribuição que se verifica é a de auxiliar o entendimento do processo de entrada 

em relação aos demais países nos quais a Companhia já atua. Considerando ainda que a autora 

deste estudo trabalha na referida empresa, como Controller e possui como missão o 

fornecimento de informações para os gestores e executivos da matriz localizada na Austrália 

para suporte nas tomadas de decisões em relação à operação no País, dado seu desempenho 

em relação a todas as operações da Companhia nos diversos países em que atua.   

Nesse contexto, dado que em uma empresa a controladoria tem como parte da sua 

missão cuidar para que seus gestores disponham de informações operacionais, econômicas e 

financeiras e patrimoniais que lhes permitam atingir os seus objetivos (Frezatti, 2009), 

entender o contexto da operação no país em que atua em relação aos demais mercados nos 

quais a Companhia está presente é fundamental.     

Em relação ao mercado de varejo, o trabalho busca contribuir com um caso prático de 

questões a serem avaliadas para a entrada de empresas em novos mercados, servindo de 

consulta para empresas de varejo que buscam tornar-se internacionais.   

Por fim, para a academia o trabalho pretende contribuir com o desenvolvimento dos 

estudos de internacionalização de empresas, também na visão de empresas estrangeiras que 

entram no Brasil e de aspectos específicos do tema no mercado de varejo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Contextualização das Teorias 

O período das Grandes Navegações do século XV é um exemplo que demonstra que a 

internacionalização, ou a busca de mercados além-fronteiras, não é um fenômeno recente.  

Atualmente, o conceito de internacionalização de empresas refere-se às diversas 

situações do processo de inserção das empresas em mercados situados além das fronteiras 

nacionais do país de origem. Há ainda distintos modos de atuação internacional, como 

transações de comércio (exportação e importação), operações financeiras (empréstimo ou 

financiamento), operações de investimento (portfólio ou direto), ou “formas não-acionárias” 

como franquias, licenças ou subcontratações de serviços, contratos de produção ou de gestão 

(Cunha Junior, 2012).    

As estruturas conceituais utilizadas para explicar a dinâmica da internacionalização 

são diversas. Várias proposições de estruturas nas teorias e abordagens de distintos autores 

divergem em relação ao número de teorias ou abordagens conceituadas, sua classificação e o 

relacionamento entre elas (Madeira, 2009).  

Fleury e Fleury (2007) elencam três diferentes perspectivas para o estudo da 

internacionalização: 

1. Internacionalização como processo de decisão racional econômica, a qual 

considera que as empresas se internacionalizam ou para explorar vantagens 

competitivas ou para internacionalizar transações que seriam mais ineficientes ou 

mais caras se feitas pelos mecanismos de mercado; 

2. Internacionalização com ênfase nos aspectos comportamentais, que é vista como 

processo no qual a importância é a aprendizagem organizacional; 

3. Internacionalização com abordagem voltada aos aspectos de competitividade e 

posicionamento competitivo. 

Souza e Fenili (2011) colocam, além das perspectivas econômica e comportamental, a 

perspectiva cultural, que engloba discussões sobre a influência da cultura nacional em vários 

campos, como a prática de gestão, a escolha da estratégia de internacionalização, os processos 

de internacionalização, entre outros. 

Borini, Coelho, Ribeiro e Proença (2004) dividem as teorias sobre internacionalização 

em dois blocos, teorias econômicas e comportamentais, que segundo os autores, não são 

excludentes, mas devem interagir para um melhor entendimento do processo. 
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Adicionalmente, é importante destacar o desenvolvimento da Teoria da Firma de 

alguns autores, entre eles, Edith Penrose, que deixou de examinar a teoria da firma do ponto 

de vista puramente econômico, para se tornar um campo independente de pesquisa (Hemais & 

Hilal, 2002). Essa visão foi fundamental para o desenvolvimento das teorias de 

internacionalização, tanto econômicas quanto comportamentais. 

 

2.1.1.Teoria do Crescimento da Firma 

Até a metade do século XX, poucos economistas eram preocupados com o que ocorria 

dentro da firma, seu foco eram aspectos macro relacionados principalmente ao comércio 

internacional (Cassano, Ribeiro, Galvão, Cesar & Panazzolo, 2013). 

Edith Penrose, no início da década de 1960, buscou uma nova ordem que desafiava a 

teoria tradicional da firma com mercados e concorrência perfeita. Ela buscava entender se 

havia fatores inerentes à natureza da firma que limitavam ou promoviam seu crescimento. 

Partindo do pressuposto de que a função econômica da firma seria adquirir e organizar 

recursos, de modo a fornecer produtos e serviços ao mercado de forma lucrativa, a firma foi 

definida como uma coleção de recursos interligados em uma estrutura administrativa e seus 

limites seriam determinados pela coordenação administrativa e comunicação de autoridade 

(Hemais & Hilal, 2002). 

Para a autora, o conhecimento coletivo da firma limita sua taxa de crescimento, mas 

teoricamente não deveriam existir limites para esse processo. Assim, ela se afasta do 

pressuposto clássico de limite de crescimento da firma determinado para demanda existente. 

A firma deveria avaliar sua potencialidade em termos de recursos produtivos e conhecimento 

disponível, combinando com eficiência formas possíveis de organização desses recursos 

(Hemais & Hilal, 2002). 

Penrose (2006, p.46) coloca que:   

A noção de que o mercado limita o tamanho das firmas advém do pressuposto de 

que a firma está amarrada a determinados produtos, e de que um grupo de mercados 

governa suas possibilidades de expansão. Entretanto, se esse pressuposto for 

abandonado, passamos a lidar com um conceito diferentes de “firma”, tornando mais 

apropriado um ou outro tipo de análise. A partir de outro conceito de firma torna-se 

possível reconhecer que uma “firma”, com recursos adequados à sua disposição, 

passa a ser capaz de produzir qualquer coisa para a qual se possa encontrar ou criar 

uma demanda, e que passa a ser uma questão de gosto ou de conveniência falar do 

“mercado” ou dos recursos da própria firma como fator limitante à sua expansão. 
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Assim, a teoria do conhecimento e mudanças de Penrose observadas dentro da firma 

foi tomada como modelo de análise do processo de internacionalização (Hemais & Hilal, 

2002). 

 

2.1.2.Teorias Econômicas 

Caracterizam-se principalmente pela objetividade e pela análise de alocação de 

recursos (Sousa & Fenili, 2011). Algumas das principais teorias são: Ciclo de Vida do 

Produto, Paradigma Eclético e Vantagem Competitiva. 

A teoria do Ciclo de Vida do Produto (Vernon, 1966) coloca que à medida que a 

tecnologia local passa a ser copiada e surgem novos concorrentes a empresa inicia sua 

internacionalização. Assim, a empresa descobre uma inovação no mercado de seu país de 

origem, cuja demanda pode ser ampliada para outros países, permitindo que empresas que 

buscam a diversificação internacional estendam o ciclo de vida do produto (Kovacs, Moraes 

& Oliveira, 2010).   

De acordo com o Paradigma Eclético (Dunning, 1980), uma empresa abrirá uma 

subsidiária no exterior se três condições forem satisfeitas: a empresa se encontra à frente de 

outras empresas em relação a seus ativos - vantagem de propriedade; se essa condição for 

satisfeita, a empresa terá mais benefícios se usar essas vantagens ao invés de permitir que 

outras empresas a utilizem - vantagem de internalização e deve ser de interesse da empresa 

combinar suas vantagens com fatores locacionais de produção de países estrangeiros - 

vantagem de localização. 

Na teoria da Vantagem Competitiva (Porter, 1989) determinado país reúne condições 

domésticas que garantem uma competitividade não baseada em custos, mas em qualidade, 

diferenciação e inovação. Algumas empresas localizadas em determinados países são mais 

propensas a criar inovações consistentes, melhorar constantemente as inovações e superar as 

barreiras da mudança. Isto ocorre, pois, determinados países reúnem atributos que, isolados, 

permitem a construção da vantagem nacional sustentada. Esses quatro atributos são condições 

dos fatores, condições da demanda, setores correlatos e de apoio e estratégia, estrutura e 

rivalidade das empresas e constituem as quatro arestas que Porter (1989) chama de „Diamante 

da Vantagem Nacional‟ (Borini et al. 2004). 
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2.1.3.Teorias Comportamentais 

São aquelas que buscam explicar a internacionalização como um processo gradual, 

que valoriza o conhecimento experiencial como fator importante no processo, no qual o grau 

de envolvimento com os mercados internacionais aumenta a partir da aquisição de 

conhecimento (Silva & Moraes, 2013). 

Tem como principal expoente a Escola de Uppsala, conhecida desse modo por ter sido 

desenvolvida a partir de trabalhos publicados sobre empresas suecas pela Universidade de 

Upssala na década de 1970. Esses trabalhos, ao avaliarem a realidade sueca, levantaram 

pontos importantes para o que mais tarde viria a ser a Escola Nórdica de Negócios 

Internacionais, ampliando suas linhas de pesquisa (Hilal & Hemais, 2003).  

É importante mencionar que os autores que mais influenciaram a Escola foram Edith 

Penrose, Richard Cyert, James March e Yair Aharoni.   

Cyert e March, na década de 1960, colocam a firma como um grupo de coalizões de 

interesses múltiplos e conflitantes, que utiliza regras e procedimentos em condições de 

racionalidade limitadas. Assim, as organizações são examinadas como coalizões de grupos de 

interesses diferentes, não como unidades hierárquicas. Para eles, as firmas devem ser vistas 

menos como hierarquias e mais como redes de relacionamentos, com a habilidade de aprender 

pela experiência, sendo uma das ferramentas mais importantes, mas dependente da estrutura 

de relacionamento entre as firmas e da capacidade de absorver lições aprendidas (Hemanis & 

Hilal, 2002). 

Também na década de1960, Aharoni, por meio do estudo da forma pela qual empresas 

norte-americanas investiam no exterior, colocou a teoria de Cybert e March no plano da 

internacionalização da firma. O autor concluiu que esses investimentos raramente se 

baseavam em processos decisórios sofisticados e bem estruturados, muito pelo contrário, 

sendo muitas vezes desencadeados por comportamento oportunista, coincidência ou momento 

propício (Hemanis & Hilal, 2002).       

O modelo tradicional da Escola de Uppsala, segundo Johanson e Vahlne (1977), foca 

no desenvolvimento da firma individual e na sua aquisição gradual, integração e uso do 

conhecimento sobre operações e mercados internacionais e o crescimento sucessivo do 

comprometimento com mercados externos. Adicionalmente, a ordem de tempo do 

estabelecimento de operações em novos países está ligada à distância psíquica, definida como 

a soma dos fatores que impedem o fluxo de informação de e para o mercado – exemplos são 

diferenças de língua, educação, prática dos negócios, cultura e desenvolvimento industrial. 
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2.2. Paradigma Eclético 

 

2.2.1.Conceito 

A abordagem econômica apoia-se na ideia das decisões racionais e das empresas em 

busca da maximização de resultados (Prates & Balbinot 2010).  Nesse contexto, o Paradigma 

Eclético foi desenvolvido por John Dunning, inicialmente com seu conceito desenvolvido na 

década de 1950, mas considerado como teoria e com sua base consolidada nas três dimensões 

OLI (ownership, location e internalization) em 1976 (Dunning, 2002). 

Cassano et al. (2013) colocam que Dunning, influenciado pelos estudos de Edith 

Penrose sobre a Teoria da Firma, fundamentou sua teoria baseada no desenvolvimento de um 

modelo eclético de empresas que busca entender as razões pelas quais as empresas investem 

no exterior, considerando a maximização de suas vantagens competitivas. 

O Paradigma Eclético apoia-se também em duas outras teorias. A Teoria da 

Internalização de Peter Buckley e Mark Casson de 1976 e a Teoria dos Custos de Transação 

de Ronald Coase de 1937 (Vartanian, Cassano & Caro 2013). 

Na Teoria da Internalização, Buckley e Casson (2009) colocam que uma empresa 

escolhe a sua localização ideal para cada fase da produção, avaliando custos de produção 

regionais e escolhendo o conjunto de locais para que o custo médio global da produção seja 

minimizado. Para os autores, os limites de uma empresa são definidos na margem em que os 

benefícios de uma maior internalização dos mercados são apenas compensados pelos custos. 

Adicionalmente, a rentabilidade da empresa e a dinâmica do seu crescimento são 

baseadas em um processo contínuo de inovação decorrente de pesquisa e desenvolvimento. 

Neste contexto, a inovação abrange não apenas tecnologia, mas também novos produtos, 

novos métodos de negócio, e outras aplicações comerciais de novos conhecimentos. 

A Teoria dos Custos de Transação explica a decisão da firma de atuar no exterior 

como o resultado da análise entre os custos de coordenação da atividade dentro da hierarquia 

da empresa, como, por exemplo, uma subsidiária no exterior e os custos de transação para 

operar a atividade (Vartanian et al. 2013). 

Dunning (1980) entende que a propensão de uma empresa a se internacionalizar se 

apoia em três determinantes principais: possuir ativos (tangíveis ou intangíveis) que os seus 

concorrentes não possuem (componente de posse – ownership); o quanto é rentável para 

explorar esses ativos em conjunto com os recursos naturais de países estrangeiros e não do 

país de origem (componente de localização – location) e se é do interesse a venda ou locação 
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desses ativos para outras empresas, ou fazer uso deles (componente de internalização – 

internalization). Quanto maiores as vantagens de propriedade mais específicas de uma 

empresa, maior a propensão de as internalizar e quanto mais amplas as atrações de um país 

estrangeiro em comparação a uma base de produção no país de origem, maior a probabilidade 

de produção externa. 

Madeira (2009), sobre a teoria, coloca que a internacionalização acontecerá apenas se 

houver o interesse econômico em localizar a produção em mercados estrangeiros, de modo a 

capturar os benefícios econômicos existentes nesse mercado.  

Segundo Dunning (1980), a função de uma empresa é a de transformar entradas 

valiosas em saídas ainda mais valiosas, sendo que existem dois tipos de entradas. O primeiro, 

que define a dimensão de localização (L – location), são recursos que estão disponíveis nas 

mesmas condições a todas as empresas independentemente da sua dimensão ou nacionalidade, 

mas que são específicos em sua origem para determinados locais e têm que ser usados nesses 

locais. Estes incluem não só recursos naturais, tipos de mão de obra e proximidade dos 

mercados, mas também o ambiente legal e comercial, estrutura e legislação do governo e 

políticas. Em teorias do comércio clássica e neoclássica, as diferenças na posse desses 

recursos entre países explicam totalmente a vontade e a capacidade das empresas em 

avançarem na produção internacional. No entanto, se toda empresa, independentemente da 

sua nacionalidade, assume pleno e livre acesso aos recursos (incluindo a tecnologia), não há 

vantagens a serem obtidas na produção internacional.  

Dunning (1980) coloca que o segundo tipo de entrada, que define a dimensão de 

propriedade (O – ownership), é o que uma empresa pode criar para si (determinados tipos de 

tecnologia e habilidades organizacionais) ou pode comprar de outras instituições, mas que ao 

fazê-lo, adquire algum direito de propriedade de utilização. Tais insumos específicos de 

propriedade podem assumir a forma de um direito legalmente protegido (patentes, marcas, 

marcas comerciais), de um monopólio comercial, de controle exclusivo sobre determinadas 

saídas de mercado ou podem surgir a partir do tamanho ou características técnicas das 

empresas. Deve ser observado que estas vantagens de propriedade não são exclusivas de 

empresas internacionais ou multinacionais. Algumas são aplicáveis a todas as empresas que 

produzem no mesmo local; outras são aquelas que uma planta de uma empresa existente pode 

desfrutar de mais de uma empresa da mesma nacionalidade. Mas, porque operam em 

diferentes ambientes específicos em localização, as empresas multinacionais podem também 

derivar de vantagens adicionais de propriedade, como sua capacidade de envolver-se em 
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preços de transferência internacional, mudar ativos líquidos entre zonas monetárias para 

aproveitar (ou proteger contra) flutuações cambiais, reduzir o impacto de greves, operando a 

capacidade de produção paralela em outro país, entre outros. 

Ainda segundo Dunning (1980), a característica essencial sobre este segundo tipo de 

entradas é que, apesar de sua origem poder estar ligada a recursos específicos do local, a sua 

utilização não é tão confinada. A capacidade das empresas para adquirir recursos de 

propriedade não é claramente relacionada com recursos específicos para os países em que 

opera e particularmente em seu país de origem. Caso contrário, não haveria nenhuma razão 

para que a estrutura da produção estrangeira de empresas de diferentes nacionalidades fosse 

diferente.  

A terceira e mais recente dimensão, internalização (I – internalization), é colocada por 

Dunning (1980) pelas seguintes questões: a posse de vantagens de propriedade determina que 

as empresas irão fornecer a um mercado estrangeiro particular, enquanto o padrão de 

localização explica se a empresa vai fornecer esse mercado pelas exportações ou pela 

produção local. Mas por que uma empresa opta por usar as próprias vantagens de propriedade 

de explorar um mercado estrangeiro ao invés de vender ou alugar essas vantagens a uma 

empresa localizada nesse mercado a ser explorado? Por que internalizar capital, tecnologia e 

competências de gestão para produzir bens ao invés de exteriorizar a sua utilização? 

Dunning (1980) coloca que o incentivo básico de uma empresa para internalizar suas 

vantagens de propriedade é evitar as desvantagens, ou capitalizar as imperfeições de um ou 

outro dos dois principais mecanismos externos de alocação de recursos - o sistema de 

mercado ou de preço e a intervenção pública. Imperfeições do mercado surgem quando os 

custos de negociação ou transação são altos, as economias de atividades interdependentes não 

podem ser totalmente capturadas e onde quer que a informação sobre o produto ou serviço 

que está sendo comercializado não está prontamente disponível ou é cara para ser adquirida.  

Na tríade OLI, cada uma das três dimensões é suporte da outra e a base é apenas 

funcional se as três dimensões estão equilibradas. Na medida em que a terceira dimensão 

termina o equilíbrio, pode ser considerada como a mais importante, mas não há nenhuma 

razão para supor que uma dimensão executa uma tarefa melhor do que outra (Dunning, 1998). 

Para Madeira (2009), a teoria busca explicar a extensão, o modo e o padrão da 

produção internacional, fundamentado na justaposição das vantagens específicas e de 

propriedade das firmas, contemplando a produção estrangeira e a propensão à internalização 

dos mercados além-fronteiras, bem como a atração de mercados estrangeiros para a produção.  



26 
 

 
 

Cunha Junior (2012) coloca que a temática do processo de internacionalização por 

meio de investimentos estrangeiros diretos tem sido abordada principalmente sob o ponto de 

vista das empresas que realizam os investimentos, deixando para um segundo plano as 

atratividades das economias. Para o autor, o Paradigma Eclético concede a mesma 

importância aos dois lados do processo de internacionalização: investidoras (vantagens de 

propriedade) e receptoras do investimento (vantagens de localização). 

 

2.2.2.Evolução do Conceito 

Diversos trabalhos foram desenvolvidos por John Dunning e têm sido escritos ainda 

por outros teóricos, na busca de aprimorar os conceitos com base nas mudanças e evoluções 

dos mercados, fatores econômicos e outras variáveis que afetam o processo de 

internacionalização de empresas. 

 Dunning (1998) reconheceu alterações no cenário mundial para a internacionalização 

de empresas que impactaram a geografia do investimento direto internacional e das 

companhias multinacionais. O autor coloca que nas duas últimas décadas havia testemunhado 

um movimento gradual em direção a uma economia mundial caracterizada por três aspectos:  

1. O crescimento do capital intelectual como elemento essencial para a criação de 

valor nas economias industriais; 

2. A crescente globalização da atividade econômica, tornada possível principalmente 

pelos avanços nos transportes e tecnologias da comunicação e pela redução de 

barreiras de comércio e de investimento em todo o mundo; 

3. A emergência do que pode ser chamado de capitalismo de aliança, cujo traço 

distintivo é que, a fim de alcançar seus objetivos, os principais stakeholders no 

processo de busca da riqueza precisam colaborar de forma ativa e com parcerias.  

Além dos eventos apresentados, Dunning (1998) coloca ainda dois outros fatores que 

os reforçam nas alterações dos processos de internacionalização: uma nova geração de 

avanços tecnológicos e o renascimento da economia de mercado, e as consequentes mudanças 

nas políticas macroeconômicas e macro-organizacionais de estratégias de muitos governos. 
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2.3. Internacionalização do Varejo 

 

2.3.1.Características Específicas 

A partir do final da década de 1980 se iniciou uma nova onda de atividade de varejo 

internacional, fruto de uma emergente sociedade de consumo que gerou varejistas cada vez 

mais capazes de enfrentar desafios da atividade internacional, por sua crescente orientação 

para o mercado, por sua dimensão operacional ou pela força de suas marcas. 

Consequentemente, esse movimento gerou também interesse acadêmico (Alexander & 

Doherty, 2010).    

Da Rocha e Dib (2002) listam três fatores que foram os principais responsáveis pelas 

mudanças na internacionalização do varejo: o desenvolvimento da tecnologia de informação 

que permitiu que as empresas de varejo controlem  as operações estrangeiras de modo que 

antes não era possível; a terceirização em nível global, criando a possibilidade de ganhos de 

escala na compra de produtos de diversos fornecedores em países distintos e o surgimento de 

segmentos globais de consumo que criaram as condições necessárias para que tenham 

produtos semelhantes distribuídos e vendidos aos segmentos de mercado semelhantes em todo 

o mundo.    

Evans et al. (2008) destacam que os motivadores da internacionalização de varejo 

podem ser categorizados de várias maneiras, incluindo fatores que empurram e puxam, 

proativos e reativos referentes à estrutura do mercado varejista. Fatores que 

empurram/reativos são relacionados normalmente a aspectos negativos do mercado doméstico 

e fatores que puxam/proativos estão ligados aos aspectos atrativos da oferta do mercado de 

fora. As pesquisas iniciais sobre o tema apontavam para uma abordagem reativa do varejo 

para a internacionalização, colocando como uma alternativa para a saturação do mercado 

interno. Pesquisas recentes, no entanto, têm indicado crescente tendência em relação à 

predominância dos fatores proativos para a internacionalização do varejo.      

Os motivos que empurram incluem: aumento do número de concorrentes e saturação 

do mercado local, acompanhado de queda dos preços; deficit da balança comercial, economias 

estagnadas e maior competição global. Já os motivos que puxam incluem: preços 

competitivos de novos mercados; taxa de câmbio favorável; liberalização do comércio global 

e criação de tratados comerciais e mercados mal servidos. Além dos fatores externos citados, 

fatores internos também podem levar a internacionalização, como experiência internacional 
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prévia, abertura de capital e surgimento de grandes varejistas com mais recursos, busca por 

aumento de lucro e estratégia de marketing (Szylit, 2012). 

É importante também destacar que as indústrias podem iniciar seu processo de 

internacionalização de maneira gradual, iniciando, por exemplo, por meio da exportação, 

opção que não faz sentido para o varejo, cuja característica é levar ao consumidor os produtos, 

sendo a presença física no país indispensável. Assim, os possíveis modos de entrada de 

varejistas são: licenciamento, concessão, franquia, joint venture, aquisição e o investimento 

direto – respectivamente em ordem de menor risco e menor retorno (Madeira, 2009). 

 

2.3.2.Internacionalização do Varejo e Paradigma Eclético 

Sternquist (1997) adapta a abordagem do Paradigma Eclético para explicar o 

investimento direto estrangeiro dos varejistas americanos. As três dimensões serão 

apresentadas com base no trabalho desenvolvido pela autora. 

Vantagens de Propriedade (Ownership) – referem-se aos ativos da empresa utilizados 

para obtenção do poder de mercado. Podem ser baseadas em ativos ou em transações. As 

vantagens baseadas em ativos se referem a produtos exclusivos ou a uma reputação superior. 

Um exemplo de vantagem baseada em ativo é e o reconhecimento do nome Tiffany. 

Vantagens baseadas em transações acontecem devido à forma como as coisas são feitas. 

Ganhar com economias de escala na produção e obter volume de compra em gerenciamentos 

centralizados são vantagens baseadas em transações. Foot Locker é uma empresa com compra 

centralizada, mas que possui compradores separados para cada região. Os compradores 

desempenham um papel importante, selecionando apenas os produtos que são atraentes para 

seus clientes. A empresa concentra alto volume de compra, sendo esta uma vantagem 

importante baseada em transação. 

Vantagens de Localização (Location) – estão relacionadas à atratividade de um país 

estrangeiro para um varejista. São os fatores que empurram/reativos e puxam/proativos.  

Como fatores que empurram, ou seja, que deixam o mercado doméstico menos atrativo, há 

zoneamento e leis que restringem a expansão, aumento de impostos e mercado interno 

saturado. Fatores que puxam são elementos que tornam um mercado externo atraente e serão 

explicados com maior detalhe: 

1. Proximidade cultural - pessoas em alguns países compartilham padrões 

semelhantes de vida. Varejistas norte-americanos têm se expandido mais 

agressivamente no Canadá, dada a semelhança cultural. A Proximidade cultural é 
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mais importante para os varejistas de massa e torna-se menos significativa quando 

os conceitos de varejo envolvem mercados com menor quantidade e consumidores 

semelhantes em vários países. 

2. Dimensão do mercado - saturação no país de origem é um impulso para o 

investimento estrangeiro direto pelos varejistas. Ampla expansão deve estar 

disponível se a empresa precisa de tamanho para explorar suas economias de 

escala. Depois de saturar os centros regionais, a Gap está se expandindo 

internacionalmente, pois ela depende do mercado jovem e a população dos Estados 

Unidos está envelhecendo.  

3. Movimentos de concorrentes - a vantagem do pioneirismo pode ser perdida se os 

concorrentes entrarem em um mercado estrangeiro. Os concorrentes devem 

assegurar pontos especais de varejo e bloquear outras empresas. Dentro de 

qualquer grande cidade há espaços especiais de varejo limitados; quanto maior o 

varejista considerando a expansão internacional, mais crucial é ser o primeiro. 

Espaços menores e mais simples não são um problema, no entanto, como um jogo 

de xadrez, o início estratégico dos movimentos de um grande varejista prepara o 

palco para uma vantagem competitiva de longo prazo. 

4. Proximidade geográfica - a expansão mais perto de casa reduz os custos de 

transferência relacionados a transporte e comunicação. A proximidade geográfica é 

importante para os varejistas que vendem marcas próprias produzidas de modo 

centralizado e não tem importância significativa para as empresas descentralizadas, 

autorizadas a funcionar como unidades independentes, geralmente com 

terceirização dentro do país. Mesmo antes da desvalorização do peso, Sears 

México e Wal-Mart México compravam de 80 a 90% de seus produtos a partir de 

fontes mexicanas, a proximidade geográfica não era uma consideração importante 

para eles. 

5. Baixo custo de terrenos e de mão de obra – o Kmart investiu em lojas na República 

Checa, o preço de compra foi muito baixo e os trabalhadores no país tinham 

salários muito baixos em comparação com outras partes do mundo. No entanto, os 

verdadeiros custos de se fazer negócio em um mundo tão diferente foram demais 

para o Kmart. Em 1996, apenas alguns anos depois da compra destas lojas elas 

foram vendidas a Tesco. Terrenos de baixo custo e mão de obra barata são mais 

importantes para hipermercados do que para outros tipos de varejistas. 
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Vantagens de Internalização (Internalization) – a internalização traz à tona a questão 

de como os segredos da empresa são tratados. Quanto maior a propriedade da empresa sobre 

seus ativos, mais importante é sua proteção e segredo. O modelo de franquia, por exemplo, é 

particularmente perigoso para revendedores com um forte trunfo ou vantagens de propriedade 

baseados em transações. Inovações de varejo são difíceis de defender de imitadores, 

concorrentes podem copiá-los livremente, pois não existem patentes sobre know-how de 

varejo; portanto, para manter uma vantagem competitiva, a empresa de varejo precisa 

internalizar suas inovações. A única maneira de uma empresa de varejo manter os seus 

segredos operacionais é abrir subsidiárias em vários países, mas isso é muito caro para muitas 

empresas. Joint ventures oferecem menos proteção dos segredos do que subsidiárias integrais, 

mas são muitas vezes necessárias ao entrar em um ambiente cultural diferente, ou devido a 

regulamentações governamentais específicas. 

Park e Sternquist (2008) desenvolveram um trabalho com o objetivo de ampliar o 

escopo da internacionalização do varejo para o desenvolvimento teórico potencial em 

estratégias de modo de entrada no mercado (investimento direto ou franquia). Os autores 

colocam que a literatura de varejo não oferece claramente uma estrutura teórica de como os 

varejistas poderiam escolher entre os diferentes tipos de modos de entrada. Assim, seu estudo 

apresenta um framework conceitual para explicar e ajudar a prever o modo de escolha de 

entrada para varejistas globais. 

Novamente Brenda Sternquist utiliza o Paradigma Eclético como base para o 

desenvolvimento teórico do trabalho, pois coloca que esta teoria foi aplicada ao contexto do 

varejo com sucesso (Park & Sternquist, 2008). 

Existe uma diferenciação das operações de varejo entre empresas globais e 

multinacionais. Os varejistas multinacionais são aqueles que adaptam seu conceito de varejo a 

um outro país, exemplos são o Wal-Mart e o Carrefour. Já os varejistas globais são aqueles 

que ignoram diferenças regionais ou nacionais. O varejista global irá se expandir para 

mercados que possuem consumidores que irão perceber sua oferta de produtos como 

favorável e é capaz de rápida expansão pela simples réplica de uma fórmula já comprovada 

(Park & Sternquist, 2008). 

O modelo de investimento direto em relação à franquia permite maior envolvimento e 

controle, além de maior retorno. No entanto, o modelo de franquia é benéfico, pois reduz a 

necessidade de investimento do franqueador. Nesse contexto, controle refere-se ao poder de 

alterar ou dirigir as atividades ou operações de uma subsidiária estrangeira, enquanto 
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envolvimento refere-se ao nível de gestão específica do mercado e recursos financeiros 

específicos para o mercado comprometidos com uma subsidiária estrangeira por uma firma 

(Park & Sternquist, 2008). 

 Na aplicação à teoria do Paradigma Eclético, Park e Sternquist (2008) colocam que a 

vantagem de propriedade não pode unicamente justificar o investimento direto, diferenciação 

de produto pode simplesmente ser exportada. No entanto, porque o varejo não pode ser 

exportado, o varejista que busca vender um conceito único deve escolher entre vender através 

de um contrato ou entrar diretamente em um mercado estrangeiro. O conceito de varejo único 

é a imagem de marca global do varejo, instalações e serviços oferecidos. Varejistas globais 

com um conceito único precisam de "controle" para garantir a propriedade e irão preferir um 

modo de entrada de alto controle em um mercado estrangeiro. Além disso, adotam a estratégia 

global com elevado respeito à uniformização e serão mais propensos a preferir alto controle 

para manter a uniformidade global em todas as unidades estrangeiras. Com isso, tem-se a 

primeira proposição do modelo: 

P1- No geral, varejistas globais com um conceito único de varejo têm a vantagem de 

propriedade: quanto mais único o modelo de varejo, mais propensa a empresa será a utilizar o 

modelo de investimento direto como modelo de entrada.  

Também em relação à vantagem de propriedade, Park e Sternquist (2008) colocam que 

varejistas globais que possuem marcas fortes podem desenvolver produtos diferenciados ao 

prover exclusividade a seus consumidores. Marca com um conceito único pode ser definida 

como uma marca que é de propriedade, controle e poder de comercialização exclusivos de um 

varejista.  Proteção do valor da marca é difícil se a empresa não tiver total controle sobre suas 

subsidiárias. Como segunda proposição, coloca-se:  

P2- No geral, varejistas globais que possuem marcas com conceito único têm uma 

vantagem de propriedade: quanto mais única a marca ou seu conceito, mais propensa a 

empresa será a utilizar o modelo de investimento direto como modelo de entrada. 

Na vantagem de propriedade, no que tange às vantagens baseadas em transações, Park 

e Sternquist (2008) destacam inicialmente a capacidade única como sendo o modo diferente 

de produzir. Essa vantagem representa “como produzir uma oferta única”. No mercado de 

varejo essa capacidade normalmente reflete em logística superior ou gerenciamento distintivo. 

A logística superior no varejo significa a eficiência na distribuição e gerenciamento de 

estoque e reflete a capacidade da empresa no gerenciamento do canal. Também métodos 

únicos de gerenciamento do canal pela integração vertical ou parcerias estratégicas de design, 
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produção e compra normalmente resultam em aprimoramento da flexibilidade e rapidez da 

cadeia de suprimento. Particularmente no setor de vestuário, cadeia de suprimentos mais 

rápida e flexível é uma vantagem competitiva em razão da rapidez da obsolescência dos 

produtos.  

Park e Sternquist (2008) colocam que sob a perspectiva de propriedade, varejistas com 

capacidade única irão precisar de maior controle para proteger um ativo contra potenciais 

riscos no mercado. Tem-se assim a terceira proposição: 

P3- No geral, varejistas globais com uma capacidade única têm uma vantagem de 

propriedade: quanto mais única a capacidade, mais propensa a empresa será a utilizar o 

modelo de investimento direto como modelo de entrada. 

Park e Sternquist (2008), também no que tange à vantagem de propriedade, destacam a 

proposição estratégica, que se refere à postura estratégica do varejista que reflete a habilidade 

de diferenciar produtos ou serviços oferecidos aos consumidores alvo. Segundo os autores, 

especificamente, os varejistas globais desenvolveram um ativo de propriedade de um conceito 

de varejo original. Ao oferecer aos clientes uma ampla escolha de itens dentro de uma 

categoria de produtos especializados, têm uma vantagem competitiva sobre os rivais quando 

se expande para mercados globais. 

Sobre as vantagens de internalização, Park e Sternquist (2008) colocam que são 

especialmente importantes para os varejistas inovadores porque as inovações, se 

compartilhadas com terceiros, serão vulneráveis à perda potencial de receitas de longo prazo. 

O caminho para um varejista manter seu ativo inovador dentro da firma é se expandir através 

das subsidiárias integrais. Quanto maior o ativo de propriedade, mais vantajoso retê-lo da 

firma. No entanto, as vantagens de internalização dos varejistas variam de acordo com as 

características do ativo de propriedade. Aqui é importante considerar a natureza dos ativos de 

propriedade à luz da confiabilidade percebida e transmissibilidade.  

Conceitos únicos, marcas únicas e capacidades únicas caracterizam varejistas globais. 

Esses ativos de propriedade de varejo diferem em natureza, confiabilidade e transferibilidade. 

Conceitos únicos e marcas únicas são baseados em ativos, vantagens codificadas que estão 

embutidos em produtos ou lojas. A natureza facilmente transmissível ou de aplicação imediata 

de conceito de varejo ou marca pode ser livre e facilmente copiado (Park & Sternquist, 2008). 

A natureza tácita de capacidade única, segundo Park e Sternquist (2008), dificulta a 

transferibilidade para partes externas. Diferenças culturais ou de negócios adicionam 

dificuldade ou incerteza à transferência de habilidades organizacionais para um ambiente 
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externo. Por isso, as vantagens de internalização são mais suscetíveis de surgirem para o 

varejista manter a sua capacidade do que para manter seu conceito exclusivo dentro da firma. 

Surgem assim três novas proposições: 

P4a- Vantagens de internalização são mais propensas a surgirem de varejistas com 

capacidade única do que para os com conceito único: quanto mais vantagens de propriedade 

são associadas à capacidade única, mais a empresa percebe as vantagens de internalização. 

P4b- Se as vantagens de propriedade são unicamente associadas ao conceito único, o 

varejista irá perceber menos e menos significantes vantagens de internalização. 

P4c- Quanto maiores os riscos contratuais, mais propenso será o varejista ao modo de 

entrada de investimento direto.  

Em relação às vantagens de localização, Park e Sternquist (2008) destacam que para 

varejistas globais, todo país pode ser atrativo e reflete oportunidades de mercado. 

Adicionalmente, para essas empresas, as vantagens de localização estão mais relacionadas aos 

movimentos dos concorrentes, pois as vantagens do pioneirismo podem ser perdidas se os 

concorrentes antecipam um mercado externo. Desse modo, os varejistas globais que possuem 

melhores ativos específicos do mercado são mais propensos a ter oportunidades de 

pioneirismo.  

Para Park e Sternquist (2008), quando um varejista global percebe seu ativo como de 

alta inovação, torna-se consciente das oportunidades do mercado e percebe a necessidade de 

expansão rápida. Essa necessidade está intimamente relacionada com uma característica 

principal do ativo: confiabilidade. A confiabilidade de um conceito único é relativamente 

baixa, porque eles podem ser facilmente replicados por um concorrente. Por outro lado, a 

confiabilidade na capacidade única é mais elevada porque decorre através de um processo 

gradual de melhoria. Assim, espera-se que o varejista global cujas vantagens de propriedade 

estão mais associadas à capacidade única perceba menor necessidade de expansão rápida: 

P5a- Vantagens de pioneirismo são mais susceptíveis de surgirem aos varejistas com 

conceito único que aos com capacidade única: quanto mais as vantagens de propriedade estão 

associadas com conceito único, maior a propensão de expandir rapidamente. 

P5b- Se vantagens de propriedade estão mais associadas com capacidade única, menor 

a propensão de expandir rapidamente. 

Em relação à velocidade de expansão e modo de entrada, Park e Sternquist (2008) 

colocam que a natureza fundamentalmente expansionista da franquia e enfatizam que para 

algumas empresas, os mercados estrangeiros serão percebidos como provedores de 
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oportunidades favoráveis para o crescimento, independentemente do nível de 

desenvolvimento do mercado interno. Dada a existência de varejistas globais usando o modo 

de entrada com investimento direto a se expandir rapidamente, este estudo sugere que existe 

um fator moderador que influencia o modo de escolha de um varejista mundial de entrada em 

relação a uma rápida expansão. 

No trabalho supracitado, os autores constroem um modelo que, além da teoria do 

Paradigma Eclético, explora ainda estudos sobre Disponibilidade de Recursos e Experiência 

de Crescimento. Dado que ambos os pontos não são focos do presente trabalho, construiu-se 

um modelo reduzido do original que contempla somente o que está com base na Teoria do 

Paradigma Eclético, conforme demonstrado nas Figuras 1 e 2. 

 

Figura 1: Modelo de escolha do modo de entrada de um varejista global 

 

Fonte: Park e Sternquist (2008) 

 

Figura 2: Modelo de escolha do modo de entrada de um varejista global – adaptado 

 

Fonte: Adaptado pela autora com base em Park e Sternquist (2008) 

  



35 
 

 
 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. Tipologia de Pesquisa 

Este estudo, quanto aos objetivos, é caracterizado como uma pesquisa exploratória, 

pois busca identificar os determinantes para as empresas estrangeiras de varejo realizarem 

investimento diretos com a finalidade de criar um comparativo entre os processos de entrada 

da empresa em diversos países.  

Segundo Longaray e Beuren (2003), é desenvolvida normalmente quando há pouco 

conhecimento sobre o tema que será abordado, uma vez que a pesquisa exploratória tem como 

objetivo conhecer o assunto com maior profundidade, tornando-o mais caro. Seu caráter faz 

com que seja difícil a elaboração de hipóteses precisas e operacionalizáveis. Tem como 

característica o aprofundamento de conceitos sobre determinado tema não contemplado 

satisfatoriamente em momento anterior. 

 Quanto aos procedimentos, ou seja, modos pelos quais se obtêm os dados, é um 

estudo de caso. Concentra-se em um único caso e é preferido quando se busca aprofundar o 

conhecimento a respeito de um caso específico. É bastante detalhado e focado em um objeto, 

portanto, possui a limitação de não ter resultados que podem ser generalizados (Longaray & 

Beuren, 2003). Porém, entende-se que possam ser adaptados a outras empresas de mesma 

natureza. 

O estudo de caso permite uma investigação para se preservar as características 

holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real como ciclos de vida individuais, 

processos organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas e outros 

(Yin, 2010).   

 Em relação à abordagem do problema, é qualitativa, que descreve a complexidade de 

um problema, analisa a interação entre variáveis, compreende e classifica processos de grupos 

sociais (Longaray & Beuren, 2003). 

 Possui caráter de entendimento detalhado de particularidades do comportamento com 

ênfase em qualidades, processos e significados que não examinados ou medidos 

experimentalmente em termos de quantidade, volume, intensidade ou frequência (Lincoln & 

Denzin, 2006).  
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3.2. Estudo de Caso 

Visando responder à pergunta de pesquisa: quais são os determinantes na decisão de 

internacionalizar as operações de empresas de varejo no setor de vestuário? E atingir o 

objetivo geral de identificar fatores que levam uma empresa estrangeira a se expandir para 

novos mercados, estruturou-se um estudo de caso único com a empresa Cotton On Group.  

Segundo Yin (2010, p. 39), o estudo de caso é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. 

Martins (2008) define que o objetivo do estudo de caso é o estudo de uma unidade 

social que se analisa profunda e intensamente. Uma investigação empírica que pesquisa 

fenômenos dentro do seu contexto real, em que o pesquisador não tem controle sobre eventos 

e variáveis, buscando apreender a totalidade de uma situação e, criativamente, descrever, 

compreender e interpretar a complexidade de um caso concreto. 

Gil (2009, p. 7) define o estudo de caso com base em suas características: 

- É um delineamento de pesquisa; 

- Preserva o caráter unitário do fenômeno pesquisado; 

- Investiga um fenômeno contemporâneo; 

- Não separa o fenômeno do seu contexto; 

- É um estudo em profundidade; 

- Requer a utilização de múltiplos procedimentos de coleta de dados. 

Dada a questão de pesquisa, entender e avaliar os determinantes da decisão de 

internacionalização pela empresa, busca-se responder às questões de como e por que a 

empresa expandiu suas operações para novos mercados.  

Yin (2010) coloca que esse tipo de questão “como” e “por que” são explanatórias e 

levam a uso de estudo de caso. Isto ocorre porque estas questões lidam com os vínculos 

operacionais que necessitam ser tratados ao longo do tempo, mais do que meras frequências 

ou incidências. Ainda segundo o autor, para o estudo de caso, é um método específico e tem 

uma vantagem diferenciada para uma questão “como” ou “por que” quando feita sobre: 

- Um conjunto de eventos contemporâneos – a expansão da empresa para novos 

mercados; 

- Algo sobre o qual o investigador tem pouco ou nenhum controle – tanto refere-se a 

eventos passados quanto em andamento, sobre os quais a pesquisadora não tem poder 

de alteração. 
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O estudo de caso pode ser múltiplo, quando se analisam diversos experimentos ou 

único, com apenas um caso. O estudo de caso único pode ainda ser holístico, com apenas uma 

unidade de análise ou integrado, com diversas unidades de análise (Yin 2010).  

Quanto à justificativa, o estudo de caso apresentado é o caso crítico, a teoria 

especificou um conjunto de proposições e circunstâncias nas quais são consideradas 

verdadeiras e o teste para a teoria pode confirmar, desafiar ou ampliar a teoria. Ele é usado 

para determinar se as proposições da teoria são corretas ou se algum conjunto alternativo de 

explanações pode ser mais relevante (Yin, 2010). 

Apesar de único é um estudo de caso integrado, pois, o mesmo estudo de caso único 

envolve mais de uma unidade de análise. Isso ocorre quando, em um único caso, a atenção 

também é dirigida a uma subunidade ou mais (Yin, 2010). Sua justificativa é que o presente 

trabalho tem como foco uma única empresa, no entanto a análise foi realizada em diversas 

unidades da organização.  

Sobre estudo de caso único integrado, Yin (2010, p. 76) discute que as subunidades 

podem acrescentar, muitas vezes, oportunidades significativas para a análise extensiva, 

favorecendo os insights ao caso único. No entanto, se for dada demasiada atenção a essas 

subunidades e se os aspectos holísticos maiores no caso começarem a ser ignorados, o próprio 

estudo de caso terá mudado sua orientação e modificado sua natureza. 

Utilizou-se como base o roteiro do protocolo de pesquisa de Lima, Antunes, Mendonça 

Neto e Peleias (2012) para os itens aplicáveis diretamente à pesquisa realizada. 

1. Revisão dos principais artigos e publicações sobre o assunto abordado na pesquisa; 

2. Definição da unidade de caso; 

3. Obtenção da autorização formal para o trabalho (APÊNDICE A); 

4. Elaboração do plano de amostragem; 

5. Estabelecimento dos instrumentos de coleta de dados; 

6. Investigação sobre as técnicas de análise de dados apropriadas para a pesquisa; 

7. Delineamento e formatação do roteiro de entrevista; 

8. Construção de um banco de dados para armazenamento das respostas obtidas pelos 

sujeitos participantes; 

9. Avaliação, análise e interpretação e discussão dos resultados; 

10. Elaboração do relatório final. 
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3.2.1.Unidades de Análise 

A unidade de caso é a empresa Cotton On Group, com origem na Austrália, com sua 

primeira loja inaugurada no ano de 1991 para o comércio de vestuário masculino e feminino. 

A Empresa, de capital fechado, ao longo de seus 24 anos de história constituiu oito marcas, 

que além de vestuário (masculino, feminino e infantil) comercializam também acessórios, 

calçados, artigos de decoração e papelaria através de mais de 1.300 lojas presentes em 17 

países, com início das operações nos seguintes anos: 

1991 Austrália 

2006 Nova Zelândia 

2007 Singapura  

2008 Hong Kong  

2009 Malásia e Estados Unidos 

2010 Dubai 

2011 África do Sul 

2012 Filipinas e Tailândia 

2013 Qatar, Indonésia, Líbano, Omã e Arábia Saudita 

2014 Brasil 

2015 Namíbia  

Dados disponíveis no website da Cotton On Group (www.cottonongroup.com.au). 

A fim de melhor estruturar o trabalho, os países nos quais a empresa abriu operações 

foram agrupados e as unidades do estudo de caso foram definidas em sete, estruturadas com 

base nos movimentos e características das operações da empresa em outros mercados, 

conforme demonstrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Unidades do estudo de caso 

Grupos de Internacionalização 
Ano de Início da 

Operação 
Países 

Número de 

lojas*  

Centros de 

Distribuição* 

1 Nova Zelândia 2006 1 129 1 

2 
Ásia - Investimento Direto: Singapura, Hong 

Kong, Malásia e Tailândia 
2007 4 115 1 

3 Estados Unidos 2009 1 118 1 

4 
Ásia - Licença: Dubai, Filipinas, Qatar, 

Indonésia, Líbano, Omã e Arábia Saudita 
2010 7 73 0 

5 Europa - operação encerrada: Alemanha 2011 1 0 0 

6 África: África do Sul e Namíbia 2011 2 126 1 

7 Brasil 2014 1 3 0 

  17 564 4 

* em agosto de 2015    

Fonte: Elaborado pela autora 
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3.3. Coleta dos Dados 

Existem diversas fontes de evidência disponíveis para a realização de um estudo de 

caso, sendo as mais comuns: documentação, registros em arquivos, entrevistas, observações 

diretas, observação participante e artefatos físicos (Yin, 2010).  

O presente trabalho buscou a utilização de fontes diversas, a saber: 

- Documentação: artigos de mídia, anotações e registros internos; 

- Registro em arquivo: dados de levantamento da empresa; 

- Entrevistas: com executivos e gestores da empresa; 

- Observação direta: ambiente da empresa e lojas do Grupo no Brasil e na Austrália – a 

pesquisadora passou quinze dias (em julho de 2015) na sede da empresa na cidade de 

Geelong, Austrália, onde teve a oportunidade de conhecer a estrutura da Cotton On 

Gruop, bem como visitar lojas no país; 

- Observação participante: uma vez que o estudo de caso avalia a empresa na qual a 

pesquisadora atua profissionalmente. 

Importante destacar que um ponto forte da coleta de dados do estudo de caso é a 

oportunidade de usar diferentes fontes de evidência, o que permite ao investigador abordar 

uma variação maior de aspectos históricos e comportamentais, é o processo de triangulação e 

corroboração (Yin, 2010).    

Nas fontes de evidência, segundo Yin (2010), a entrevista é uma das mais importantes, 

sendo fontes essenciais de informação para os estudos de caso. Entrevistas são conversas 

guiadas, não de investigação estruturada e durante seu processo há duas tarefas: seguir sua 

própria linha de investigação e formular questões verdadeiras e imparciais que sirvam à 

necessidade da linha de investigação. 

Martins (2008, p. 80) coloca que a convergência de resultados advindos de fontes 

distintas oferece um excelente grau de confiabilidade ao estudo, muito além de pesquisas 

orientadas por outras estratégias. O processo de triangulação garantirá que descobertas em um 

estudo de caso serão convincentes e acuradas, possibilitando um estilo corroborativo de 

pesquisa. São discutidos na literatura quatro tipos de triangulações: de dados, de 

pesquisadores, de teorias e metodológica.       

As entrevistas foram do tipo de entrevistas em profundidade; foram perguntados aos 

respondentes-chave fatos dos assuntos e opiniões sobre os eventos. Adicionalmente, foram 

propostos aos entrevistados seus próprios insights sobre algumas ocorrências (Yin, 2010). 
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A técnica de entrevista utilizada foi a aberta, com finalidade exploratória, utilizada 

para o detalhamento de questões e formulação mais precisa dos conceitos relacionados. Nessa 

técnica o entrevistador introduz o tema e o entrevistado tem liberdade para discorrer sobre o 

tema sugerido. É uma forma de poder explorar mais amplamente uma questão. As perguntas 

são respondidas dentro de uma conversação informal. A interferência do entrevistador é a 

mínima possível, assumindo postura de ouvinte. É utilizada quando o pesquisador deseja 

obter o maior número possível de informações sobre determinado tema, segundo a visão do 

entrevistado e também para obter um maior detalhamento do assunto em questão (Boni & 

Quaresma, 2005). 

Czarniawska (2014 p. 133) coloca que os pesquisadores devem manter distância, a fim 

de observar, mas que é seu dever introduzir um diálogo com os praticantes. Tal 

relacionamento não requer consenso. Praticantes não têm que gostar dos resultados da 

pesquisa e os investigadores têm a obrigação de respeitar, mas não necessariamente para 

elogiar qualquer coisa que os praticantes fazem. O diálogo é entendido em seu sentido 

original - a de dois partidos juntos buscando novos conhecimentos, não um lado diz ao outro 

o que fazer ou critica um parecer que se origina a partir de outro ponto de vista. Nesse 

relacionamento, a contribuição dos pesquisadores é uma imagem recontextualizada da prática 

que é apresentada aos praticantes com duas perguntas: Será que eles reconhecem esta 

imagem? Será que eles querem que seja assim? Esta questão do reconhecimento traz em foco 

a questão do estilo de representação. 

Os tópicos para o direcionamento das entrevistas foram montados com base na 

estrutura dos elementos a serem avaliados na teoria conforme demonstrado no Quadro 1.
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Quadro 1: Tópicos para as entrevistas 

Vantagens de 

Internacionalização 

no Paradigma 

Eclético: Dunning 

(1980) 

Elementos das Vantagens de Internalização no 

Paradigma Eclético Aplicado ao Varejo: Sternquist 

(1997) 

Escolha do Modo de 

Entrada - Paradigma 

Eclético Aplicado ao 

Varejo: Park e 

Sternquist (2008) 

Propriedade 
Ativos 

Produtos únicos Conceito único de varejo 

Reputação superior Conceito único de marca 

Transações Modo como as coisas são feitas Capacidade única 

Localização 

Proximidade 

Cultural 
Padrões semelhantes de vida 

Vantagens de pioneirismo 

Dimensão do 

Mercado 
Saturação de mercados 

Concorrentes Pioneirismo e localizações estratégicas 

Proximidade 

Geográfica 
Centralização ou não da produção 

Terrenos e 

Mão de obra 
Custo de operar 

Internalização 
Modo de 

Entrada 

Licença / concessão / franquia / joint 

venture / aquisição / investimento direto 

Conceito único 

Capacidade única 

Riscos contratuais 

 Fonte: Elaborado pela autora 

 

As entrevistas foram realizadas com executivos e diretores conforme demonstrado no 

Quadro 2. 

 

Quadro 2: Entrevistas realizadas 

Data Cargo Sigla Base 
Duração 

(horas) 

03/09/2015 Executivo Global de Expansão P1 Austrália 01:10 

11/09/2105 Gerente Geral Global de Finanças P2 Austrália 00:40 

16/10/2015 Gerente Geral dos Estados Unidos  P3 Estados Unidos 00:45 

03/11/2015 Gerente de Negócios – África P4 África do Sul 00:50 

11/11/2015 Gerente Geral da Marca Cotton On no Brasil P5 Brasil 00:40 

Total 04:05 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O primeiro entrevistado foi o Executivo Global de Expansão da Cotton On Group, 

australiano e base de trabalho na matriz, na cidade de Geelong, na Austrália. É um executivo 

com grande conhecimento sobre os movimentos para novos mercados realizados pela 

Companhia. Também é diretamente responsável pela estruturação das operações na África e 

no Brasil. Nesta entrevista, dado o conhecimento do executivo sobre as operações 

internacionais da Companhia, não foram tratados os países ou movimentos separadamente, 
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mas sim comentados os movimentos de internalização como um todo. A entrevista foi 

realizada pessoalmente em uma das visitas do executivo à operação no Brasil.   

A segunda entrevista foi realizada com o Gerente Geral Global de Finanças do Grupo, 

ele está diretamente abaixo do Diretor Financeiro e é o executivo responsável pelas áreas 

financeira, contábil e de controladoria globalmente. Sua base é na matriz da Companhia, na 

cidade de Geelong, Austrália. Esta entrevista teve como foco tanto o processo geral de 

internacionalização da Companhia quanto os movimentos de internacionalização um, dois, 

três e quatro definidos na Tabela 1, respectivamente, Nova Zelândia, Ásia – Investimento 

Direto, Ásia – Licença e Europa.  A entrevista foi realizada pessoalmente em uma das visitas 

do executivo à operação no Brasil. 

A terceira entrevista foi realizada com o Gerente Geral da operação nos Estados 

Unidos, é o principal executivo do país, sua base é na cidade La Miranda nos Estados Unidos. 

A entrevista foi realizada a distância, com o auxílio de aplicativo para chamadas com áudio e 

vídeo. 

A quarta entrevista foi realizada com a Gerente de Negócios da África, a posição 

trabalha diretamente com o Gerente Geral da Operação no país e é responsável pela 

implementação da estratégia da região, sua base é em Johanesburgo na África do Sul. Esta 

entrevista, como a anterior, foi realizada a distância, com o auxílio de aplicativo para 

chamadas com áudio e vídeo. 

A quinta e última entrevista foi realizada com a Gerente Geral da marca Cotton On no 

Brasil. A posição, há época da entrevista era a responsável pela operação no país. Sua base é 

na cidade de São Paulo, Brasil, sendo ela expatriada da matriz na Austrália. A entrevista foi 

realizada pessoalmente no escritório da operação no Brasil.   

Todas as entrevistas foram realizadas em inglês e transcritas diretamente para o 

português. 

Marcuschi (1991 p.9) destaca que não existe a melhor transcrição. Todas são mais ou 

menos boas. O essencial é que o analista saiba quais são seus objetivos e não deixe de analisar 

o que lhe convém. De um modo geral, a transcrição deve ser limpa e legível, sem sobrecarga 

de símbolos complicados.  

Foram considerados os seguintes, de acordo Marcuschi (1991): 

1. Sistema ortográfico seguindo a escrita padrão; 

2. Sequenciação com linhas não muito longas; 
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3. Indicação dos falantes com siglas (E para entrevistador e P para os participantes, 

numerados conforme Quadro 2); 

4. Início de turno com letras minúsculas; 

5. Comentários do analista com parênteses duplos. 

 

3.4. Tratamento dos Dados 

Com base nas informações obtidas sobre a empresa e os grupos de países nos quais 

entrou, o objetivo desta pesquisa é avaliar cada um desses momentos de entrada com base na 

teoria do Paradigma Eclético de Dunning (1980) e da visão da teoria adaptada ao mercado de 

varejo, de acordo com Sternquist (1997) e Park e Sternquist (2008) e entender os pontos de 

vantagens relacionadas às dimensões de propriedade, localização e internalização de cada 

movimento. 

A escolha pela teoria do Paradigma Eclético está em sua maior aderência ao setor de 

varejo e à visão do estudo do lado dos países que recebem o investimento, em relação a outras 

teorias sobre internacionalização pesquisadas pela autora. Madeira (2009) coloca o Paradigma 

Eclético como teoria relevante para a questão da escolha do mercado e como ponto de partida 

para o desenvolvimento de um modelo para o varejo.    

As entrevistas foram transcritas e divididas com base inicialmente nas unidades do 

estudo de caso definidas previamente e na sequência nos grupos em relação aos elementos da 

teoria identificados. A mesma sequência foi seguida para apresentação de demais documentos 

e dados coletados ao longo da pesquisa. A apresentação dos resultados obtidos nas análises 

foi construída seguindo esta linha. 

Desse modo, a identificação e análise dos padrões encontrados nas entrevistas e no 

material coletado são dispostos sequencialmente para auxiliar o entendimento e a conclusão 

da pesquisa realizada. 

Um dos produtos finais desta análise é a montagem de um quadro comparativo entre 

todos os grupos de países e as vantagens de entrada que cada um deles oferece dentro das 

dimensões do Paradigma Eclético. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1. Histórico e Apresentação da Empresa 

A primeira loja da Cotton On Group foi aberta em 1991, na cidade de Geelong, 

Austrália. Seu fundador começou o negócio vendendo jaquetas jeans em um mercado local na 

cidade de Geelong no final dos anos oitenta. Cotton On é também a primeira e principal 

marca da empresa e comercializa vestuário masculino e feminino.  

Em 2005, foi inaugurada a primeira loja da marca Cotton On Kids de vestuário infantil 

e em 2007 as das marcas Cotton On Body de roupas esportivas femininas e Factorie de moda 

jovem masculina e feminina; também em 2007, a Fundação Cotton On foi estabelecida 

oficialmente.  

A marca de calçados Rubi foi lançada em 2008 e em 2009, a marca Typo de papelaria 

e decoração abriu sua primeira loja. As duas últimas marcas do Grupo foram adquiridas de 

outros varejistas australianos, T-Bar de camisetas em 2009 e Supré de moda jovem feminina 

em 2013.  

Em todos mercados nos quais a empresa entrou a primeira marca a ser levada ao país sempre 

foi a Cotton On, que ainda hoje é a principal marca e leva o mesmo nome do Grupo.  

A Companhia não possui fábricas, desenvolve os produtos internamente e terceiriza 

100% da produção com fornecedores localizados principalmente na China e em Bangladesh. 

A empresa opera principalmente no modelo de lojas próprias, mas em algumas regiões com 

um modelo de licença, bastante similar a um modelo de franquia. Em agosto de 2015, a 

Companhia contava com um total de 1.308 lojas em operação em 17 países. 

Em 2011, a empresa iniciou suas vendas online, inicialmente para o mercado 

Australiano e em agosto de 2015 a empresa vendia adicionalmente para Hong Kong, 

Singapura, Malásia, Estados Unidos e Nova Zelândia. 

A Companhia também mantém a Fundação Cotton On, criada em 2007, é uma 

instituição filantrópica que mantém programas sociais na Austrália e em alguns países da 

África. Entre suas ações estão a construção de escolas, auxílio em programas de educação, 

saúde e nutrição infantil. As lojas também vendem produtos cuja renda é 100% revertida para 

a Fundação e programas sociais. Adicionalmente, a empresa adota políticas e acordos com 

seus fornecedores a fim de garantir uma parceria ética e evitar que os produtos sejam 

fabricados de modo exploratório. 
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É importante mencionar que a cultura da Companhia é muito voltada à qualidade de 

vida, o que não está presente somente no relacionamento com seus funcionários, mas com 

todos os seus stakeholders. Os valores da empresa são pautados em ética, família, diversão, 

empreendedorismo, engajamento e otimismo (www.cottonongroup.com.au).    

Em 19 de setembro de 2015 o Diretor Executivo global da Companhia, em entrevista 

ao jornal Geelong Adviser (2015), coloca que nos próximos 100 dias a empresa planeja abrir 

132 lojas no mundo e para os próximos três anos a expectativa é de 570 lojas. 

Adicionalmente, em seu site a Cotton On Group destaca que a visão da Companhia é ser a 

marca fashion dominante em valor globalmente (www.cottonongroup.com.au). 

O modelo em que a Cotton On Group opera exige eficiência logística. A Companhia 

possui sete centros de distribuição estrategicamente localizados para atender os diferentes 

pontos de venda.  

Adicionalmente, dado que a empresa opera principalmente em países localizados no 

hemisfério sul (com exceção dos Estados Unidos), não há diferenciação nos produtos ou nas 

lojas. A empresa aplica o mesmo modelo e vende os mesmos produtos em todas as lojas, o 

que a caracteriza como uma empresa global e não multinacional.  

A autora do trabalho esteve na matriz da empresa em Geelong e pôde não apenas 

conhecer a estrutura da Companhia, mas também teve a oportunidade de visitar algumas lojas 

e verificar tanto o modelo das lojas quanto a oferta do produto e comprovar a réplica do 

modelo para o Brasil. 

As Figuras 3, 4 e 5 a seguir demonstram as publicidades oficiais da Companhia por 

meio de mídia digital de três países diferentes nos quais há operação, respectivamente Brasil, 

Austrália e Estados Unidos. A mesma foto com promoção dos mesmos produtos é 

apresentada nos três países, sendo que Austrália e Estados Unidos fizeram a divulgação no 

mesmo dia e no Brasil duas semanas depois. Isso demonstra que a empresa é global, buscando 

sempre reproduzir os mesmos produtos em todas as suas lojas independente do mercado. 
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Figura 3:  Campanha publicitária do Brasil 

 

Fonte: https://instagram.com/p/8Lw0VauU7q/?taken-by=cottonon_brasil – acesso em 25 de outubro de 2015 

 

Figura 4:  Campanha publicitária da Austrália 

 

Fonte: https://instagram.com/p/7waUFUKmiD/?taken-by=cottonon – acesso em 25 de outubro de 2015 

 

Figura 5:  Campanha publicitária dos Estados Unidos 

 

Fonte: https://instagram.com/p/7ptcRxJcnz/?taken-by=cottonon_usa – acesso em 25 de outubro de 2015 

 

https://instagram.com/p/8Lw0VauU7q/?taken-by=cottonon_brasil
https://instagram.com/p/7waUFUKmiD/?taken-by=cottonon
https://instagram.com/p/7ptcRxJcnz/?taken-by=cottonon_usa
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4.2. A Cotton On Group Segundo o Paradigma Eclético Aplicado ao Varejo 

A análise dos processos de internacionalização da Companhia, segundo a teoria do 

Paradigma Eclético, está dividida em duas partes, inicialmente a análise com base na 

Companhia como um todo e na sequência serão apresentadas as análises por Grupo de 

internacionalização, conforme definido na Tabela 1 apresentada. 

Ao final das análises dos grupos de internacionalização serão discutidos os 

determinantes dos processos em cada grupo e será apresentado um quadro resumo das 

análises. 

 

4.2.1.Visão Geral da Companhia  

 

4.2.1.1.Vantagens de Propriedade 

As vantagens de propriedade são relacionadas às posses de ativos tangíveis e 

intangíveis. Na visão do varejo estão relacionadas a produtos exclusivos, reputação superior e 

transações utilizadas para obter poder de mercado.  

A análise das vantagens de propriedade baseadas em ativos é em relação à marca ou 

nome da empresa. A seguir serão relacionados trechos das entrevistas com os dois primeiros 

participantes sobre o aspecto do poder da marca na decisão de internacionalizar para um novo 

mercado. 

“quando a empresa decide entrar em outro país, ser conhecido ((a marca)) é 

importante?” (E). 

 

“não, a marca não era previamente conhecida em nenhum dos países no qual entrou, 

isso não é uma questão, a marca não é trabalhada antes de entrar no país” (P1). 

 

A mesma questão sobre a marca ser conhecida previamente foi feita ao segundo 

participante. 

“sim é, mas nós provavelmente esperamos, nós esperamos até termos tempo para 

sermos conhecidos, não é a primeira coisa com a qual nos preocupamos, no Brasil 

estamos esperando pela abertura do Morumbi ((loja no shopping Morumbi na cidade 

de São Paulo ainda não inaugurada no momento da entrevista)). nós não investimos 

em propaganda, nós fazemos relações públicas, usamos principalmente mídia 

digital, Facebook, Instagram e Websites, que são mais baratos. nós pagamos maiores 

aluguéis e estamos preocupados com lojas que estejam bonitas e que chamem as 

pessoas para entrar. pagamos os aluguéis altos em shoppings com bom tráfego e as 

pessoas que estão passando quando vão às compras eles devem entrar, eles precisam 

ter vontade de entrar, não fazemos anúncios em televisão, revistas ou rádio, apenas 

mídia digital e o visual merchandising das lojas” (P2). 

 

Em outro momento da entrevista novamente a questão da marca é comentada. 

“[...] e nós gostamos de shoppings, nós preferimos tentar nos shoppings do que em 

ruas, por exemplo na Inglaterra há principalmente comércios nas ruas e nós 
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preferimos que as lojas sejam em shoppings, por que não fazemos marketing, em 

shoppings aproveitamos o tráfego e tentamos tirar proveito desse tráfego” (P2). 

 

“nesse caso é mais vantagem estar em grandes shoppings e se aproveitar de grandes 

marcas que investem em marketing e ficar ao lado delas?” (E). 

 

“sim, exatamente, gostamos de estar perto de marcas como Forever 21 e H&M por 

que as pessoas irão passar por nós também” (P2). 

 

Sobre propriedades de transação, em relação ao modo como as coisas são feitas, é 

importante citar como a Companhia está hoje estruturada em relação à sua cadeia de 

suprimentos. Os produtos para todas as marcas são desenhados e criados na matriz do Grupo 

em Geelong na Austrália.    

Em cada país existe um grupo de alocadores, que são os responsáveis pela escolha dos 

produtos que serão enviados às lojas. Essa análise é feita com base na informação dos 

produtos vendidos. Na matriz da Companhia em Geelong, Austrália, ficam os planejadores e 

os compradores, responsáveis por agrupar as informações de cada país e realizar as compras 

com os fornecedores.  

A Companhia não possui fábricas e seus fornecedores estão na China e em 

Bangladesh, assim, a expansão para novos mercados e o crescimento do volume de compras 

aumentam o poder de barganha com os fornecedores.  

Inicialmente os centros de distribuição são terceirizados e quando as operações 

começam a ganhar volume, são abertos centros de distribuição próprios. A Companhia possui 

hoje centros de distribuição próprio nos seguintes países: Nova Zelândia, Singapura, China, 

África e Estados Unidos, além de dois que suportam a operação na Austrália.  

Em seguida são destacados os trechos das entrevistas nos quais os participantes citam 

logística e cadeia de suprimentos da Companhia.  

“você entende que a logística é um ponto diferencial para o modelo de operação da 

Companhia?” (E). 

 

“a logística é importante e deve trazer os produtos com rapidez e ser assertiva, o 

modelo funciona, mais importante do que a logística propriamente dita é o produto 

em si, produto bom em termos de design e de qualidade, mais do que logística, 

criatividade é o mais importante” (P1). 

 

“a logística tem que se adequar, o Brasil é um exemplo, os primeiros produtos 

demoravam quase o dobro do tempo que levam hoje, a logística também tem que 

aprender e melhorar sempre” (P1). 

 

Ao segundo participante também foi questionado sobre o modelo de compras da 

Companhia.  

“você acha que o modo como a Cotton On se relaciona com os fornecedores ajuda, 

quanto mais lojas, mais produto você compra e melhor o preço, isso funciona?” (E). 
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“sim, nossos fornecedores crescem com a gente, muitos eram pequenos quando 

éramos pequenos, nós crescemos e eles crescem, mas nós ainda somos os maiores 

clientes de vários de nossos fornecedores, eles são muito importantes para nós, 

gostamos de ser os clientes para quem eles trabalham às segundas pela manhã, não 

às tardes de sexta, nossos vinte maiores, mais ou menos, somos muito importantes 

para eles, tentamos ter menos fornecedores, mas como temos uma quantidade muito 

variada de produtos para marcas como Typo e Rubi, temos um número grande de 

fornecedores, mas temos a maioria no mercado de moda e com isso conseguimos ter 

um grande volume para um número menor de fornecedores” (P2).  

 

“e você acha que isso é importante para o negócio?” (E). 

 

“sim, isso é importante para ambos os lados, para nós e para os fornecedores” (P2). 

 

Ao ser perguntado sobre pontos a se considerar no processo de internacionalização, o 

participante destaca três, sendo um deles a importância dos produtos disponíveis nos 

mercados. 

“[...] em segundo lugar estão os produtos, temos que ter o mesmo produto e o 

produto tem que ter uma boa qualidade” (P1).  

 

O participante destaca a importância para o consumidor entender que o produto é de 

qualidade e que é o mesmo oferecido nos diversos países nos quais a marca se encontra. Em 

outros dois momentos da entrevista coloca posições adicionais em relação à diferenciação do 

produto em novos mercados, incluindo posicionamento de preço. 

“[...] temos duas aprendizagens importantes, os Estados Unidos, o único país no 

hemisfério norte, tem design específico para o país, em cinco anos ainda não está 

dando o resultado que gostaríamos, alguma dificuldade de operar no país, de acertar 

nos produtos. O mesmo aconteceu na Alemanha, os estudos feitos não foram os 

adequados, os produtos não foram aderentes no mercado e acabamos fechando a 

operação” (P1). 

 

“é possível verificar e validar alguns movimentos errados dos concorrentes. GAP e 

Top Shop no Brasil não deram certo, não estudaram o público brasileiro, são de 

grande sucesso em outros países, mas aqui não acertaram, principalmente por causa 

do preço que praticaram. H&M estudou e não entrou - esse era um medo da Cotton 

On, pois é um forte concorrente. Zara precisou se adaptar e fazer produtos 

especificamente para o país” (P1). 

 

Também o segundo participante comenta sobre importância da diferenciação dos 

produtos e a questão do preço em relação à importância ao se iniciar a operação em outros 

mercados. 

“o que você acredita ser a coisa mais importante que é preciso ter no país quando a 

empresa decide ir a um novo mercado?” (E). 

 

“eu acho que consumidores e consumidores em potencial, pessoas que podem ter 

acesso aos produtos, que conseguem comprá-los e que façam as vendas serem 

relevantes, nós não poderíamos ir à Noruega, porque é no hemisfério norte e nós não 

temos roupas quentes, nós somos verão, somos uma marca de verão, países 

populosos e com população jovem, nós não vendemos a pessoas mais velhas, nós 

vendemos para pessoas jovens, novamente, Japão, a população é idosa” (P2).  

 

“já pensaram em entrar no Japão?” (E). 
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“sim, já chegamos a fazer análises superficiais, de novo, pessoas jovens, países em 

crescimento, população em crescimento, economia em crescimento, mas as pessoas 

precisam ter dinheiro suficiente para comprar os produtos, por exemplo, temos 

alguns países na África em crescimento, mas as pessoas não têm dinheiro para esse 

tipo de consumo” (P2). 

 

Um último aspecto em relação às vantagens de propriedade e a maneira como as coisas 

são feitas, é importante colocar a visão do primeiro participante em relação ao modelo da 

Companhia – capital fechado e com o sócio fundador e maior acionista muito presente nos 

movimentos da empresa. 

“não apenas nos processos de internacionalização, mas há a importância do Nigel 

((fundador maior acionista da empresa hoje)) no negócio, não é uma empresa 

comandada por executivos numa sala, ele conhece o negócio e está sempre nas lojas 

e nos países observando e gerenciando de perto” (P1). 

 

Com base nos trechos das entrevistas apresentados, é possível identificar que a Cotton 

On Group não apresenta como vantagens de propriedade baseadas em marca ou reputação, 

mas sim em transação no foco em proporcionar aos consumidores o produto certo, com 

qualidade e preço competitivo. Dada essa característica, segundo Park e Sterquist (2008) é 

possível classificar a Companhia como sendo de capacidade única. 

 

4.2.1.2.Vantagens de Localização 

Ocorrem quando a empresa passa a visualizar no mercado estrangeiro um melhor 

ponto de localização para o desenvolvimento de suas atividades empresariais como fator 

gerador de lucro (Cassano et al., 2013).  

Aplicadas ao varejo, as vantagens de localização foram divididas em proximidade 

cultural, dimensão do mercado, movimentos dos concorrentes, proximidade geográfica e 

baixo custo de terrenos e mão de obra (Sternquist, 1997). 

O primeiro participante, dos três pontos que destaca (o segundo ponto destacado nas 

vantagens de propriedade) como fundamentais no processo de internacionalização, dois são 

em relação à localização – proximidade cultural e movimento dos concorrentes. 

“os três pontos mais importantes que precisamos nos ater nos processos de 

internacionalização são, em primeiro lugar, as pessoas, e não as pessoas da 

companhia, mas conhecer as pessoas do país, ou seja, o que elas vestem, como são, 

quantas, o que compram. [...] em terceiro lugar estão as lojas, temos que garantir que 

estamos nos melhores shoppings e pontos possíveis” (P1).  

 

O segundo participante, em relação a legislação e aspectos fiscais explica que o Brasil 

é o único país no qual a contabilidade é processada localmente e há uma posição gerencial de 

finanças dada a dificuldade de entendimento das regras, bem como dificuldade da língua. 
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“[...] não há essa posição financeira em outros países ((exceto Brasil)), correto? a 

Cotton On em Geelong é responsável por toda a contabilidade e obrigações fiscais, é 

isso?” (E). 

 

“sim, [...] fazemos toda a contabilidade e todas as obrigações fiscais no escritório” 

(P2). 

 

“e é possível fazer tudo isso remotamente?” (E). 

“sim, podemos fazer isso bem, é relativamente fácil, é por isso que o Brasil é tão 

difícil para nós” (P2).  

 

“e para isso há algum funcionário na Austrália que tenha vindo de algum país 

específico, que conhece um pouco melhor algum outro país?” (E). 

 

“não, todos de Geelong, um dos desafios é que não temos ninguém que fala o 

malaio, ninguém fala tailandês, Estados Unidos não há problema, todos falam 

inglês, Singapura todos falam inglês, África do Sul todos falam inglês, Nova 

Zelândia todos falam inglês, Malásia e Tailândia um pouco mais desafiadores, Hong 

Kong eles até que falam inglês, apesar da língua ser o chinês, Hong Kong é um local 

fácil de se fazer negócio” (P2). 

    

Os dois primeiros participantes fizeram colocações acerca de limitações do mercado 

australiano e necessidade de expansão para novos mercados. 

“[...] já tem sido difícil crescer na Austrália e tem havido o movimento de entrada e 

expansão de concorrentes, dificultando a movimentação interna” (P1). 

 

“[...] eu acho que o mercado da Austrália é pequeno e já temos muitas lojas, se 

queremos continuar a crescer podemos continuar criando novas marcas, como 

recentemente a Factorie, mas não podemos criar marcas que competem entre si” 

(P2).  

 

“existe alguma regulação no mercado para esse crescimento ou aquisições?” (E). 

 

“sim, o governo regula, podemos crescer com novos nichos de mercado, como por 

exemplo, alimentos, mas não adianta, não somos bons nisso, somos bons em fast 

fashion para pessoas jovens. na Austrália temos vinte e três milhões de habitantes, 

há um limite, você consegue provavelmente um bilhão de dólares na Austrália com 

todas essas marcas, mas isso significa também que se a Austrália estiver bem, 

estamos bem, mas se vai mal, vamos mal. a economia da Austrália é como a 

brasileira, alguns períodos de crescimento, alguns de recessão, então, o mais óbvio é 

sair do país. Nova Zelândia, muitas empresas australianas estão lá e é muito simples 

entrar lá, não há barreiras de entrada, é muito fácil. entrar em Singapura foi um 

primeiro grande passo e depois Malásia e Estados Unidos fomos aprendendo a fazer 

isso. eu acho que por que tivemos sucesso em Singapura pensamos que então 

poderíamos competir com os melhores do mundo em outros países” (P2). 

 

Em relação ao movimento dos concorrentes nos mercados, o primeiro participante 

comenta o posicionamento da Companhia. 

“não de maneira exaustiva, mas é importante acompanhar o que os concorrentes 

estão fazendo, como tem sido a movimentação deles, no Brasil a marca entrou 

próxima do momento de entrada da Forever21, foi uma questão de coincidência, 

mas é importante observar onde estão se movendo” (P1). 

 

Em relação à distância geográfica da matriz e dos fornecedores o primeiro participante 

não avalia como uma variável fundamental. 
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“não tem efeito nenhum, não é pensado nem analisado a distância tanto dos 

fornecedores quando da Austrália especificamente, a logística se encarrega de levar 

o produto, independentemente da localização, comunicação hoje em dia não é um 

problema” (P1).   

 

No que tange ao custo de operar, terreno e mão de obra, uma vez que não serão abertos 

os números da companhia, três quadros foram montados de ordenação, entre os países nos 

quais a Companhia opera por meio do investimento direto (incluindo a matriz na Austrália), 

dos custos de mão de obra e terrenos em relação à receita líquida. 

Cabe ressaltar que despesas de terreno consideram aluguéis, condomínios e outros 

encargos relacionados e custo de mão de obra são consideradas todas as despesas relativas a 

funcionários, como salários, provisões e encargos. Para ambos foram consideradas apenas as 

despesas das lojas, não estão inclusos os gastos dos escritórios locais. 

Para todos os países adotou-se os mesmos critérios e os mesmos meses e exercícios de 

resultado, exceto para Alemanha, uma vez que a operação está encerrada, os dados coletados 

correspondem a outro exercício, mas mesmo período. Adicionalmente, uma vez que a 

operação na Namíbia é bastante recente, o país não foi considerado nas análises. Os resultados 

podem ser observados nos Quadros de 3 a 5 a seguir e a ordem escolhida é da menor à maior 

despesa, respectivamente em relação à menor e maior posições. 

 

Quadro 3: Despesas de terreno por país 

País 
Posição 

Terrenos 

África do Sul 1
o
 

Malásia 2
o
 

Austrália 3
o
 

Nova Zelândia 4
o
 

Estados Unidos 5
o
 

Singapura 6
o
 

Tailândia 7
o
 

Brasil 8
o
 

Hong Kong 9
o
 

Alemanha 10
o
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em relação ao custo de terrenos, dos dez países considerados, a Austrália está 

localizada em 3º lugar, o que demonstra que o país, em relação a seus demais mercados, ainda 

possui vantagens nas despesas com ocupação. 
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Quadro 4: Despesas de mão de obra por país 

País 
Posição  

Mão de obra 

Singapura 1
o
 

Malásia 2
o
 

África do Sul 3
o
 

Hong Kong 4
o
 

Tailândia 5
o
 

Estados Unidos 6
o
 

Nova Zelândia 7
o
 

Austrália 8
o
 

Brasil 9
o
 

Alemanha 10
o
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Já nas despesas com mão de obra, a Austrália está em 8º lugar, o que demonstra que 

essa linha de despesas no país é alta, o que pode representar ganhos nos resultados em outros 

mercados. 

 

Quadro 5 – Despesas de terrenos e mão de obra por país 

País 
Posição 

Terrenos + Mão de obra 

África 1
o
 

Malásia 2
o
 

Singapura 3
o
 

Tailândia 4
o
 

Nova Zelândia 5
o
 

Austrália 6
o
 

Estados Unidos 7
o
 

Brasil 8
o
 

Hong Kong 9
o
 

Alemanha 10
o
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao somarmos ambas as variáveis, considerando um único indicador, a Austrália 

mostra-se em uma posição intermediária, demonstrando que parte dos demais mercados 

apresenta vantagem de custo nesse aspecto, outras não. Sternquist (1997) coloca que, apesar 
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da vantagem representada por menores custos nesses aspectos, os custos reais de se fazer 

negócio em outros países podem ser mais altos.  

De acordo com o modelo teórico criado por Park e Sternquist (2008), em relação à 

estratégia do modo de entrada de varejistas globais, para a localização, os autores colocam 

que todo país pode ser atrativo aos varejistas globais, sendo seu maior foco nessa visão o 

movimento dos competidores, ou vantagem de pioneirismo. Segundo o modelo, na terceira 

proposição, varejistas que apresentam vantagens de propriedade de capacidade única tem 

menor propensão a expandir rapidamente. Adicionalmente, a proposição 5b coloca que se 

vanagens de propriedade estão mais associadas com capacidade única, menor a propensão de 

expandir rapidamente. 

 

 

4.2.1.3.Vantagens de Internalização 

Estão relacionadas com a escolha da empresa entre utilizar suas vantagens de 

propriedade ou permitir que outras empresas as utilizem. Aplicado ao varejo é definido pelo 

modo de entrada de uma empresa em um novo mercado, a saber, licenciamento, concessão, 

franquia, joint venture, aquisição ou investimento direto, apresentado na ordem de menor a 

maior controle. 

A Cotton On Group opera com dois modelos de entrada em novos mercados, o 

investimento direto e o licenciamento. O foco da empresa é o investimento direto, das 1.308 

lojas que a empresa mantinha em agosto de 2015, 73 operavam no modelo de licenciamento, 

representando menos de 6% do total das lojas.  

Sobre o modo de entrada, o primeiro participante foi questionado sobre os modos de 

entrada da Companhia em novos mercados. 

“franquias ou licenças são modelos difíceis de operar porque as mudanças no varejo 

precisam de rapidez, agilidade. grande dificuldade se resolve, por exemplo, mudar 

os preços, temos o modelo de licença em países que a Companhia não tem interesse 

em ficar” (P2). 

 

Em relação ao modelo de Park e Sternquist (2008), sobre a estratégia do modo de 

entrada de varejistas globais, quanto mais única a capacidade, maior a propensão da empresa 

de se internacionalizar por meio do investimento direto, conforme definido na proposição 4a. 

Adicionalmente, o modelo coloca que as vantagens de internalização são mais propensas a 

surgirem de varejistas com capacidade única.  

  



55 
 

 
 

4.2.2.Grupos de Internacionalização 

 

4.2.2.1.Nova Zelândia 

Foi o primeiro país no qual a Cotton On Group expandiu suas operações além da 

Austrália. Esse movimento ocorreu em 2006, quando a Companhia completava quinze anos 

no mercado australiano. Em agosto de 2015 a empresa mantinha 129 lojas (todas próprias), 

um centro de distribuição e um escritório central para suporte à operação no país. 

Em vantagens de propriedade, o segundo participante comenta sobre a marca e a 

entrada no novo mercado. 

“[...] nem quando entraram na Nova Zelândia a marca era conhecida?” (E). 

 

“um pouco, por causa da proximidade com a Austrália, quando entramos lá, 2006, já 

havia internet, mas ela não era tão grande quanto é hoje, eles conheciam a Cotton On 

se já haviam ido à Austrália, mas ainda sim éramos ainda perto de cento e vinte lojas 

na Austrália,  de qualquer modo éramos ainda pequenos” (P2). 

 

Sobre vantagens de localização, o participante fala sobre a proximidade cultural do 

país em relação à matriz na Austrália.    

 

 “[...] Nova Zelândia é claro ((consumidores)), são muito parecidos, na Austrália 

algo como 2% da população é de aborígenes, na Nova Zelândia 25%, eles são 

diferentes, na forma e no gosto” (P2). 

 
 “Nova Zelândia é como América e Canadá, Nova Zelândia e Austrália, não é o 

mesmo país, mas a mesma língua, leis muito semelhantes, os mesmos 

administradores de shoppings e isso é bastante importante para nós. muito perto, um 

voo de três horas de Melbourne e você já está lá, muito comum entrar na Nova 

Zelândia. nos shoppings centers metade dos varejistas são empresas australianas, 

não estamos reinventando a roda, estamos fazendo o que outros também fazem” 

(P2). 

 

Dadas a menor distância e as similaridades entre os países, não somente culturais, mas 

também em relação à regulamentação, iniciar a operação na Nova Zelândia, conforme 

colocado pelo segundo participante, foi bastante simples para a Companhia. 

A vantagem de propriedade na operação é baseada em transações, em geral a operação 

é muito próxima e similar ao que ocorre na Austrália, não existem vantagens em relação à 

marca ou reputação. Ao entrar no país, a Companhia não era conhecida.  

As vantagens de localização são a facilidade de operar no país no que tange à 

regulamentação, proximidade cultural da população, novo mercado potencial, facilidade em 

relação aos competidores, dado que outros varejistas australianos atuam no país, bem como as 

administradoras de shoppings são australianas, o que auxilia nas negociações, proximidade 

geográfica em relação à matriz e aos fornecedores e menor custo de mão de obra. Os custos 
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com terrenos, entretanto, são mais elevados do que na Austrália. A vantagem de 

internalização é o modelo de investimento direto que garante à Companhia maior proteção de 

suas vantagens de propriedade.         

 

4.2.2.2.Ásia – Investimento Direto 

O segundo movimento da empresa no processo de internacionalização foi a entrada na 

Ásia, sendo os principais países Singapura e Malásia. A Tabela 2 demonstra os países nos 

quais a empresa entrou na Ásia por meio de investimento direto, ano de início da operação e 

número de lojas até agosto de 2015.  

 

Tabela 2: Movimentos de entrada de investimento direto na Ásia 

País Ano de Início da Operação Número de lojas*  

1 Singapura 2007 60 

2 Hong Kong 2008 7 

3 Malásia 2009 45 

4 Tailândia 2010 3 

TOTAL 115 

* em agosto de 2015 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Foram agrupados no processo de internacionalização dado que são países da mesma 

região, cuja gestão é centralizada. Há um escritório da Companhia em Singapura que suporta 

a região, além de um centro de distribuição. Sobre o início da operação, o segundo 

participante coloca que foi um importante passo para a empresa, sendo o primeiro país que 

representava maior desafio, uma vez que, conforme colocado, a Nova Zelândia é muito 

similar à Austrália. 

“Singapura foi provavelmente um pouco mais difícil do que Nova Zelândia. 

Singapura ainda é basicamente uma colônia Britânica, as leis são parecidas, é um 

país muito fácil de fazer negócio, o governo encoraja empresas estrangeiras a se 

estabelecerem lá, bastante diferente do Brasil, não muitos relatórios a serem 

preenchidos, provavelmente você consegue abrir uma empresa em um dia, eles se 

orgulham em como eles são rápidos nesse processo” (P2).  

 

Em relação às vantagens de localização o segundo participante fala sobre proximidade 

cultural em relação à Austrália.   

“em Singapura as pessoas são menores, certamente, Singapura, Malásia, Tailândia, 

Hong Kong, as pessoas são menores que os australianos, chineses são pequenos em 

geral. Malásia é um país islâmico, então a Malásia é um pouco conservadora, as 

mulheres na Malásia não necessariamente vestem o que as mulheres na Austrália 

vestiriam, elas não vestem roupas justas e coisas como essas. elas usam roupas mais 

escuras e nós colocamos lá modelos mais conservadores, ou os modelos mais 

conservadores da Cotton On vendem muito melhor na Malásia do que vendem na 

Austrália” (P2).  
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“mas existem produtos que só são vendidos na Malásia?” (E). 

 

“temos sim alguns modelos que são apenas para a Malásia, sim, só algumas coisas” 

(P2). 

 

O segundo participante comenta também sobre o valor dos aluguéis e facilidade de 

operar nesses países da Ásia.    

“[...] ((Singapura)) não há muitos varejistas australianos por lá, não há 

administradores de shoppings australianos, os aluguéis são muito caros, pequenas 

lojas e muita receita para pagar o aluguel. a língua é o inglês, todos falam inglês, 

mas como segunda língua na maioria. os locais falam principalmente chinês e alguns 

dialetos, os impostos são bem baixos. não há quase obrigações para importação, mas 

os centros de distribuição são muito caros, a propriedade no país é muito cara, são 

cinco milhões de habitantes em pequenas ilhas, população não muito rica” (P2).  

 
“Malásia, em relação a impostos, regulação do governo e outras características, 

como é o país?” (E). 

 

“imposto não é muito alto, o governo é como Brasil, recentemente o presidente deles  

acordou um dia e pegou setecentos milhões de dólares da população, ele não é hoje 

muito querido. tem muita gente protestando e é um governo muito corrupto, é o 

mesmo partido no poder há anos, funciona até que bem, a economia está crescendo e 

isso mantém as pessoas felizes, é um país razoável para se fazer negócio” (P2).  

 

“e como vão os negócios nessa região? bem?” (E). 

 

“sim, muito bem. Malásia é nosso melhor mercado. Singapura vai bem, mas o 

aluguel é muito alto, e a margem na Malásia é muito alta porque os custos são 

baixos” (P2). 

 

“Hong Kong não muitas lojas, aluguel ainda mais caro que Singapura, o aluguel 

mais caro do mundo, frete obviamente mais baixo, já estamos na China, e as vendas 

são incríveis, temos muita receita lá” (P2).  

 

O segundo participante destaca que a entrada nos países da Ásia é considerada pela 

Companhia como o primeiro passo mais desafiador para o processo de internacionalização da 

Companhia.  

Nas vantagens de propriedade, para esses países, destacam-se as transações, dado 

principalmente pela maior proximidade dessas operações com os fornecedores, localizados na 

China e em Bangladesh, menores custos de transporte oferecem maiores margens aos 

produtos na região. Conforme citado, são operações com alto volume de vendas. Não há 

vantagem de propriedade em relação à marca, a Companhia não era conhecida ou possuía 

reputação nos países. 

Em relação às vantagens de localização destacam-se a facilidade de operar nos países, 

potencial dos mercados, proximidade geográfica da matriz e dos fornecedores e reduzidos 

custos de mão de obra. Nesses países há menor proximidade cultural, que está mais 

relacionada ao clima da região e menos com o modo de vida e características da população, 
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dado que a empresa não é conhecida, os administradores de shoppings são locais e os alugueis 

são altos, não existe vantagem em relação a competidores. A vantagem de internalização é o 

modelo de investimento direto. 

 

4.2.2.3.Estados Unidos 

A operação nos Estados Unidos (EUA) iniciou em 2009 e em agosto de 2015 a 

empresa contava com 118 lojas no País, concentradas principalmente na região oeste. Essa 

escolha deu-se em razão do clima mediterrâneo da região, mais quente do que outras áreas do 

país, há também no país um escritório central e um centro de distribuição.    

Em relação às vantagens de propriedade, ao terceiro participante foi perguntado sobre 

vantagens de marca e reputação da Companhia no mercado no momento de sua entrada. 

“a Cotton On quando começou a operação nos EUA não era uma marca conhecida 

no país e você veio de uma empresa bem diferente porque a Gap ((empresa na qual o 

participante trabalhava anteriormente)) é realmente forte em relação à marca, para 

entender, você acha que isso é importante, para a Cotton On?” (E). 

 

“sim, é difícil, tenho certeza que EUA é..., eu acho que a China irá superar os EUA 

esse ano, mas, mesmo que seja o número dois, há um mercado de varejo realmente 

grande nos EUA. a Cotton On Group veio aos EUA no final de 2009, havia muita 

coisa acontecendo naquele momento na Cotton On, e o que eu sei é que é uma coisa 

extremamente difícil a ser feita, entrar nos EUA e construir a marca desde o 

primeiro dia, que é completamente desconhecida. [...] é o modo da Cotton On de ir a 

um mercado, completamente desconhecido e apenas procurar o seu caminho. [...] o 

que eu diria é que, eu não acho que essa é... se nós fôssemos fazer tudo de novo nós 

provavelmente faríamos diferente, vindo para um mercado que é tão grande... eu 

acho que é como chegar e deslizar em um mercado é uma coisa muito, muito difícil 

de fazer. [...] foi fácil de entrar do ponto de vista de barreiras, de economia, do ponto 

de vista da marca nós realmente escolhemos o caminho mais difícil” (P3). 

 

O terceiro participante destaca ainda o posicionamento da Companhia em relação a 

preços no mercado Americano em dois momentos distintos da entrevista. 

“nosso portfólio é de marcas valiosas, mas nós não estamos tentando competir em 

preço com H&M e Forever21. nossos preços são realmente... e isso tem sido uma 

mudança ao longo dos últimos três anos, nós estamos, de certo modo, dando o ponto 

do preço de entrada dos negócios como Forever21, H&M e Primark, está entrando 

no país agora na costa leste e nós decidimos que nós não queremos jogar nesse jogo 

e o que nós fazemos ao invés disso é oferecer produtos de ótima qualidade que são 

tendência, que estão na moda, mas de novo nós cuidadosamente não estamos 

tentando... ir muito rápido. então, em um exemplo, americanos adoram vestir jeans e 

calças de sarja, esses são dois grandes itens, nós vendemos os dois muito bem, para 

homens, mas o que nós temos vendido muito bem é o modelo de calça Drake. 

quando podemos entregar esse tipo de item americano icônico com um pouco da 

mistura de ótima qualidade com um bom preço, não necessariamente o menor preço, 

mas um bom preço... o mercado é tão grande nos EUA que você pode escolher a sua 

fatia e se você fizer essa fatia muito bem há um monte de americanos e turistas e 

todos que estão aqui... você pode fazer milhões, bilhões só nessa fatia. isso foi o que 

entendemos. há os que estão mais abaixo que é Forever21 e H&M e há também esse 

tipo de marcas médias mais altas como J.Crew, Abercrombie ou American Eagle e 

nós achamos esse espaço cinzento entre todas essas marcas. somos mais caros que 
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os primeiros, mas somos mais baratos que Gap, J.Crew, Abercrombie, Zara. e nós 

entregamos ótimos produtos a um bom preço nesse espaço. do ponto de vista de 

estratégia dos produtos tem sido o de maior sucesso que nós temos estabelecido ao 

longo dos últimos três anos. 

 

“no final do dia primeiro e mais importante é que a oferta do produto é algo muito 

elástica no mercado americano hoje e a proposta de preço, a proposta de preço da 

Cotton On é muito, muito forte e isso em todas as marcas” (P3). 

 

Ainda nas vantagens de propriedade e em relação às vantagens de transações ou modo 

como as coisas são feitas, o gestor do país tem sua colocação conforme descrito a seguir. 

“eu acho que nós temos algo diferente eu chamaria isso um pouco de um diamante 

bruto. [...] começa muito por como nós abordamos nossa cadeia de suprimentos e 

modelo de logística, nós abordamos muito empreendedoramente e com os 

consumidores, no piso de loja com as decisões que direcionam o que fazemos do 

ponto de vista da logística e da cadeia de suprimentos. [...] eu diria uma falha é que é 

muito disciplinado e operacional e eficiente e espreme cada centavo no processo e é 

uma eficiência de cadeia de suprimento exemplar, mas não necessariamente 

exemplar alavancando a cadeia de suprimento para entregar ao consumidor. eu sinto 

que o modo como nós operamos nosso modelo de negócio absolutamente é uma 

vantagem competitiva para nós nos EUA porque os únicos que realmente fazem isso 

bem, provavelmente Zara, é o líder global nesse espaço, [...] tem muito sobre o 

modo como abordamos nossa cadeia de suprimento que é muito parecido. se há 

algum risco nisso é mais o risco financeiro, certo, você pode ser muito operacional, 

com o conhecimento necessário, mas esse comportamento pode também levar a 

grandes passivos de estoque. isso é provavelmente, não o número um, nem mesmo o 

número dois, mas está com certeza entre os três [...] nós temos que entender o que o 

consumidor americano quer, então esquecemos o estoque e os produtos continuam 

chegando. é realmente uma grande prioridade para nós não diminuir nossa 

habilidade de perseguir as tendências ou entender o que o consumidor quer, mas 

realmente trabalhar diligentemente e com disciplina nesse processo e assim mesmo 

que tenhamos um resultado de vendas muito bom, nós não terminamos com grandes 

liquidações no final nas coleções, o que atrapalha nossas margens de lucro. [...] 

absolutamente, por essas razões, é vantagem competitiva, promovida por uma forte 

disciplina comercial para termos certeza que estamos sendo responsáveis nesse 

sentido. 

 

Um terceiro ponto nas vantagens de propriedade sobre transações, o terceiro 

participante fala sobre a questão da diferenciação dos produtos no País pelo fato de ser o 

primeiro mercado no hemisfério norte no qual a Companhia expandiu e a maior dificuldade 

de entrega do produto certo aos consumidores. 

“[...] o sortimento de produtos dos EUA era apenas o inverso do sortimento da 

Austrália e você não vai conseguir se dar bem se colocar na loja o que foi vendido 

na Austrália no último inverno. nós fizemos um grande trabalho com o time da 

Cotton On para construir o sortimento particularmente para o inverno que era 

desenhado para os EUA primeiro e depois pegar esses modelos e utilizá-los na 

Austrália. alguns produtos tendem a ser mais aplicáveis à variedade do hemisfério 

sul, mas em geral há uma parte dos nossos produtos hoje, em comparação com os 

produtos na Austrália, será muito diferente em razão da diferença das estações. em 

resumo eu devo ter um casaco ou uma blusa nas minhas lojas hoje e eles não devem 

estar na loja da Austrália hoje, mas devem ter estado lá quatro meses atrás. não 

considero isso ser novo e diferente para os EUA, apenas acontece de ser diferente 

nesse momento e isso faz sentido. o percentual de produtos que realmente são novos 

e únicos globalmente para os EUA ainda não está no nível que deveria ser, pelo 
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menos 30% a 40% do sortimento deve ser realmente novo no país, mas nós estamos 

entre 10% e 20% agora. o total de produtos especificamente desenhados para os 

EUA, realmente, se utilizar esses números, deveria dobrar” (P3).  

 

O último ponto que o terceiro participante destaca nas vantagens de propriedade é a 

respeito da cultura da empresa e sua influência para o País. 

“do ponto de vista corporativo que se estende para todos os nossos clientes é que a 

Cotton On Gruop e sua Fundação e a estrutura e valores e a estrutura de cultura da 

empresa são realmente grandes vantagens competitivas. particularmente porque 

estão relacionadas às nossas pessoas e nossos times e então cada pessoa. não estou 

exagerando, tenho convivido com um grande número de pessoas nos últimos três 

anos enquanto nós construímos o time aqui nos EUA. todas as pessoas que eu 

entrevistei fazem referência sobre o que eles têm aprendido sobre nossa cultura 

corporativa e nossa Fundação, sabe. eu tenho certeza que você pode ler as notícias 

sobre todos os desastres e histórias corporativas ocorridos pela América e quem nós 

somos como empresa realmente suporta muitos funcionários nos EUA, há 

definitivamente muito boas empresas na América, mas não muitas delas estão no 

varejo. nós realmente temos sido capazes de atrair alguns fortes talentos na 

organização nos EUA, tanto no corporativo quando nas lojas e, você sabe, uma 

empresa que possui pessoas talentosas irá ter boa performance” (P3). 

 

No que tange operar no país, o terceiro participante faz sua colocação para os Estados 

Unidos. 

“[...] uma coisa a respeito da nossa entrada, voltando aqueles tempos ((2009, início 

da operação no país)), é que entrar nos EUA não é difícil, do ponto de vista de 

barreiras de entrada, economia ou governo. você pode facilmente entrar aqui, 

estabelecer uma loja, particularmente uma nação como a Austrália, que tem uma 

relação amigável com os EUA. uma coisa é que, nesse caso, é realmente muito fácil, 

não fácil, mas há muito poucas barreiras de entrada, economicamente, por parte do 

governo e do ponto de vista político dos EUA” (P3). 

 

Sobre as vantagens de localização e proximidade cultural, o terceiro participante fala 

sobre a proximidade dos consumidores dos Estados Unidos e da Austrália. 

“[...] vamos por onde nós começamos o negócio e em particular com a marca Cotton 

On, a cultura e estilo de vida, pessoas da Califórnia é realmente muito parecido. pelo 

menos as partes da Austrália que eu visitei, que é onde a maioria dos australianos 

vive, Vitória, Queensland. muito parecido no estilo de vida muito casual e o produto 

vende, porque no final do dia nós vendemos produtos. o produto em si é muito 

traduzível para os EUA em geral, mas também, muito traduzível em particular para a 

Califórnia. isso é muito estratégico da nossa parte começar na Califórnia por essas 

razões e ainda hoje quase metade de todo o nosso negócio e ainda a maior parte do 

nosso lucro vêm da Califórnia. e acho que não é acidente onde decidimos 

estabelecer nosso escritório nos EUA é em uma área que não apenas do ponto de 

visa comercial faz sentido, mas também do ponto de vista de cultura e pessoas 

também está alinhado não apenas à cultura australiana, mas à cultura da Cotton On 

também, sim, e você sabe, é engraçado, americanos sempre tiveram um tipo de 

fascinação com a Austrália” (P3). 

 

“acho que é parecido com os brasileiros” (E).                             

 

“sim, sim, absolutamente, absolutamente” (P3). 

 

“e eu acho que, você sabe, o norte e o leste ((dos EUA)) têm um pouco de europeus 

e isso influencia um pouco, mas a costa oeste, realmente é parecida com a cultura 

australiana e a marca Cotton On vende” (P3). 
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Em relação ao movimento dos concorrentes o terceiro participante comenta sobre a 

maneira como operam a questão no País. 

“nós absolutamente acompanhamos nossos competidores, estamos próximos à 

Forever 21 em vários shoppings, mas o que temos aqui é um certo balanço. 

especialmente agora que estamos abrindo lojas maiores. o que estamos buscando 

agora são pontos com um tráfego intenso nos shoppings e isso não necessariamente 

significa que estamos diretamente próximos de uma Forever 21 ou H&M ou Zara ou 

Uniqlo ou alguma dessas outras marcas, porque mesmo que as nossas marcas 

comecem a abrir lojas maiores de seiscentos, setecentos, mil metros quadrados, você 

estará do lado dos competidores com lojas de dois mil metros quadrados e às vezes 

nossas lojas podem ficar um pouco perdidas no meio dessas lojas de departamentos 

massivas. nós estamos mais buscando nosso próprio espaço nos shoppings, com alto 

tráfego, mas não queremos ficar perdidos de qualquer modo” (P3). 

 

O terceiro participante descreve como é no país o processo de entrada nos shoppings.  

“[...] a dificuldade com os shoppings é que você pode ir a um e você pode provar 

que tem capacidade para pagar, mas a decisão continua na mão dos shoppings 

decidir se eles irão ou não alugar para você aquele espaço. por exemplo, podemos 

chegar a um shopping e dizer que queremos esse espaço, mas hoje mesmo com 120 

lojas, 120 lojas e não sabem quem somos. um pouco mais na Califórnia, porque 

temos maior densidade de lojas ali, mas continuamos virtualmente desconhecidos 

em outros estados nos quais temos negócios. quando queremos um local específico 

em um shopping específico, como eu havia dito a questão é se eles vão alugar aquele 

espaço para nós. o entendimento deles da nossa marca, a percepção deles da nossa 

loja, o retorno que temos, tudo é considerado, apesar de não precisarmos pagar 

((pelo ponto comercial)). nós teremos muito trabalho pra provar aos administradores 

que merecemos aquele espaço que queremos e está melhorando, mas realmente foi 

um grande desafio na abertura da primeira loja em 2009. é por que nós entramos no 

mercado muito defensivamente, sabe, a primeira loja no Brasil, eu não estive aí, mas 

vi as fotos, é uma linda loja, a primeira loja nos EUA é... não era bonita, não era 

bonita, não sabíamos o que ia acontecer, se eu te mostrar uma foto, e algumas dessas 

lojas ainda são assim, elas seriam irreconhecíveis para você como uma loja Cotton 

On, a não ser pelo produto que você encontra nela. a percepção e a relação e quanto 

desejadas são as lojas para os administradores dos shoppings é o que realmente é 

uma barreira para nós sermos capazes de conseguir localizações específicas no 

shopping que queremos. eles ficaram felizes de nos colocar do lado do 

estacionamento, mas não queremos estar lá...” (P3). 

 

Em relação à mão de obra o terceiro participante também comenta sobre os desafios de 

operar no país.  

“legislação e empregados são as coisas mais difíceis de gerenciar nos EUA para a 

Cotton On como um varejista. a empresa entrou em 2009 e eu me juntei à empresa 

em janeiro de 2013, chegando a três anos e eu diria que o maior componente do 

negócio que eu precisei concertar foi a prática das leis trabalhistas. esse foi 

realmente o número um da minha lista. em comparação à Austrália nossos custos 

são um pouco menores, nossa média  de salário é um pouco menor. temos a 

diferença de variação cambial, claro, mas em geral, como percentual das vendas nós 

estamos um pouco abaixo, ou nós deveríamos estar um pouco abaixo. realmente 

estava acima quando eu cheguei aqui, mas uma dessas questões que precisava 

ajustar. de um modo geral, o emprego, se você olhar os EUA como um todo e você 

comparar as leis trabalhistas em relação à Austrália e em relação ao Brasil, em uma 

visão macro os EUA é um pouco mais relaxado, mas o que deixa isso complicado é 

a variedade de práticas e leis por Estado e a Califórnia particularmente.. é 

essencialmente um país, ela é maior do que a Austrália em população e é um lugar 

muito difícil de fazer negócio do ponto de vista de empregos. infelizmente havia 
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inúmeras coisas que estavam acontecendo com a Cotton On sem intenção, que 

precisavam ser urgentemente endereçados em uma perspectiva legal. esse cenário 

estava sempre evoluindo, assim, na Califórnia, aquelas leis e práticas, variavam por 

cidade e região e não é que todo o ambiente nos EUA é difícil, é na verdade muito 

complexo quando você começa a quebrar por estado, cidade, região e você precisa 

ter funcionários para estarem por cima do que está ocorrendo em termos de leis e 

regulamentos e expectativas do mercado” (P3). 

 

A operação dos Estados Unidos, em termos das vantagens de propriedade se apoia nas 

transações. Conforme destacado pelo terceiro participante, a Companhia consegue oferecer ao 

mercado preço e qualidade de produtos aos consumidores a uma faixa pouco explorada no 

País, destacando seu posicionamento. Adicionalmente, o terceiro participante coloca a 

importância da cultura da Companhia como diferencial e vantagem no mercado. Novamente, 

não há vantagem em relação à marca ou reputação, a empresa iniciou as operações sem ser 

conhecida. 

Nas vantagens de localização o País tem a facilidade de entrada e operação no 

mercado, proximidade cultural dada a região na qual a Companhia iniciou as operações, muito 

similar à Austrália, mercado em potencial e baixo custo de mão de obra. Não há vantagens em 

relação a movimentos dos competidores, conforme colocado pelo terceiro participante. A 

entrada em locais estratégicos no País está muito relacionada à imagem da marca e ainda não 

há visibilidade necessária no mercado para isso. Os custos de locação também são mais altos 

que os da Austrália. A vantagem de internalização é o modelo de investimento direto. 

 

4.2.2.4.Ásia – Licença 

A empresa, em países da Ásia Ocidental (Dubai, Qatar, Líbano, Omã e Arábia Saudita) 

e da Ásia Meridional (Filipinas e Indonésia) opera no modelo de licença. Em agosto de 2015 

havia 73 lojas operando nesse modelo em todos esses países. O Quadro 6 demonstra o ano de 

início da operação em cada um dos países. 

 

Quadro 6: Movimentos de entrada de licença na Ásia 

País Ano de Início da Operação 

1 Dubai 2010 

2 Filipinas 2012 

3 Qatar  2013 

4 Indonésia 2013 

5 Líbano 2013 

6 Omã 2013 

7 Arábia Saudita 2013 

Fonte: Elaborado pela autora 
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O modelo de licença do Grupo opera similar ao modelo de franquia. As lojas têm a 

mesma arquitetura e design projetados pelas marcas, operam com o mesmo sistema de pontos 

de vendas das lojas próprias, são auxiliados por consultores do Grupo em relação ao 

sortimento de produtos na loja e preços, incluindo liquidações, mas não pagam nenhum tipo 

de taxa para a empresa. A receita para o Grupo vem somente da venda dos produtos.  

Sobre esse modelo, o segundo participante faz alguns comentários. 

“nós chamamos de licença, mas é mais como um modelo de atacado, são 

basicamente da marca Cotton On, eles colocam a marca Cotton On nas lojas, eles 

usam nosso sistema de ponto de venda, assim conseguimos saber o que estão 

vendendo, mas eles compram os produtos como em um contrato principal de 

atacado, mas é muito parecido com uma franquia eu entendo” (P2).  

 

“sim, eles montam as lojas da maneira que a empresa determina, vendem somente os 

produtos da marca, eles decidem o que vão comprar para as lojas?” (E). 

 

“não, nós supervisionamos e auxiliamos as compras” (P2). 

 

“a remarcação de preço é decidida por eles?” (E). 

 

“não totalmente, nós auxiliamos nisso também” (P2).  

 

“eles pagam um fee e compram os produtos” (E). 

 

“não, eles não pagam fee, apenas compram os produtos, fazemos uma boa margem 

nos produtos e não precisamos fazer nada e não tomamos nenhum risco, não 

precisamos investir nenhum capital nas Filipinas, só fazemos dinheiro vendendo a 

eles” (P2).  

 

Em relação a operar lojas próprias na região, o segundo participante destaca que não 

são países nos quais a empresa tem interesse em operar diretamente. 

“a Cotton On não tem interesse de estar nesses países com lojas próprias?” (E). 

 

'“temos muitas pessoas que viajam para lá e auxiliam as lojas, mas não temos 

interesse em operar diretamente lá. [...] as pessoas gostam dos produtos, 

principalmente nas Filipinas, não é um país tão conservador, Indonésia e outros 

países são islâmicos, então vendemos os produtos mais conservadores como na 

Malásia” (P2).  

 

Conforme destacado pelo segundo participante, o modelo de licença é operado nos 

países nos quais a Companhia não tem interesse em estar diretamente. São mercados mais 

difíceis de operar devido a questões governamentais e culturais. O modelo oferece uma boa 

margem de resultado, não apresenta risco para a Companhia, por outro lado não permite a 

gestão própria para expansão. 

As vantagens de propriedade no modelo de licença estão nas transações, nesse caso em 

possuir o know-how de seu modelo de loja e varejo. Nesse modelo, uma vez que a empresa 

não está diretamente atuando no país, mas por meio de licença, não é possível validar as 
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vantagens de localização. Adicionalmente, a decisão da empresa não foi de internalizar o 

processo.  

 

4.2.2.5.Europa – Operação Encerrada 

A Companhia, em 2011, iniciou suas operações na Alemanha, segundo país no 

hemisfério norte, no entanto, sem a rentabilidade esperada, todas as lojas (cinco abertas no 

total) foram fechadas num total de operação por quatro anos.  

Em relação às vantagens de propriedade, o segundo participante destaca em alguns 

trechos, que principalmente o produto não estava em concordância com o mercado, bem como 

o país não era o foco da Companhia, o que não tornavam eficientes os processos. 

“nós chegamos a ter apenas cinco lojas, mas nunca um grande volume, nós sabemos, 

por exemplo, que no Brasil nós podemos fazer dinheiro provavelmente por volta de 

30 lojas porque precisamos de volume para fazer a operação funcionar, mas na 

Alemanha nunca chegamos a ter um resultado nas lojas que pudesse nos dizer que 

poderíamos continuar expandindo” (P2).  

 

“ficamos quatro anos, nunca tivemos lojas com bons resultados, não abrimos mais 

lojas, também não havia muito foco no país internamente, por que eram apenas seis 

lojas, o frete era muito caro porque não enviávamos contêineres cheios, era muito 

caro, a marca nunca cresceu muito, nunca foi uma marca desejada, administradores 

de shoppings não sabiam quem éramos, os shoppings não sabiam quem éramos e a 

Alemanha é fria, neva na Alemanha e nós não fazemos roupas quentes muito bem” 

(P2).  

 

“e no que você acha que não houve atenção para entrar no país para a operação não 

funcionar, consumidores e clima?” (E). 

 

“consumidores, não demos aos consumidores o que eles queriam, todo o resto 

poderia estar correndo perfeitamente bem, mas se o consumidor não quer 

comprar...” (P2) 

 

Nas vantagens de localização, o segundo participante destaca as diferenças entre os 

consumidores da Alemanha e consumidores de outros mercados para seus produtos. 

“[...] não é preciso pagar por ponto comercial, mas a economia na Europa também 

não andava tão bem, a questão é mesmo que não entendemos os consumidores muito 

bem lá, alemães são diferentes, se você vai à Tailândia eles terão vinte pares de 

sapato em casa, eles gostam de fazer compras, se for à Austrália, eles gostam de 

comprar, vinte pares de sapato em casa, mas se for à Alemanha eles têm cinco pares 

de sapato, eles são realmente bons, mas só cinco. eles compram uma jaqueta da 

North Face ((marca internacional de roupas)) por quatrocentos dólares, mas eles vão 

usar ela todos os dias por três anos seguidos, eles são do princípio de menos por 

mais qualidade enquanto nós somos de mais com uma qualidade não tão boa, não é 

o melhor país para o modelo de fast fashion” (P2). 

 

A operação na Alemanha não apresentou vantagens de propriedade. A marca não era 

conhecida no país e não havia ganho nas transações do modo como foram estruturadas. Não 

houve ganho no volume de operação, o que tornava os produtos caros com margem elevada, 

mas principalmente o suprimento das lojas era adequado para o consumidor do país. 
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Em relação às vantagens de localização o país possuía a facilidade de entrada e 

mercado potencial, mas não havia proximidade cultural, não era viável acompanhar o 

movimento dos concorrentes, geograficamente distante da matriz e dos fornecedores e, 

principalmente devido às altas margens e baixas vendas, o custo de terrenos e a mão de obra 

eram muito elevados. A vantagem de internalização é o modelo de investimento direto. 

 

4.2.2.6.África  

A operação na África teve início em 2011, inicialmente na África do Sul, e em março 

de 2015 foi aberta a primeira loja na Namíbia. Esse evento marca a primeira expansão para 

um novo país não realizada diretamente pela matriz da Austrália, mas pela operação da África 

do Sul. Até agosto de 2015 o continente contava com 126 lojas. Para suportar a operação há 

um escritório central e um centro de distribuição, ambos na África do Sul. 

Sobre as vantagens de propriedade, também ao chegar à África do Sul, a empresa e a 

marca não eram conhecidas, sobre isso a quarta participante comenta. 

"então, eu acho que o que eles fizeram na África do Sul, que foi provavelmente a 

melhor coisa, é que eles entraram em um ótimo espaço, de modo que não basta ir a 

qualquer shopping center, eles foram para o melhor shopping center. fica em uma 

área bastante rica e é um enorme shopping center, eles colocaram seu melhor pé 

para a frente, era algo diferente. a experiência do cliente foi incrível. havia uma 

lacuna no mercado para um varejista de moda na África do Sul. Cotton On não se 

posicionou, no mesmo lugar onde ele está posicionado na Austrália. na Austrália 

acho que Cotton On é o ponto de entrada para o mercado de moda. na África do Sul 

nós temos varejistas de moda que são muito mais baratos do que nós, abaixo de nós, 

de modo que explorou como o único espaço de varejista de moda. nós 

definitivamente ficamos acima. então, nós temos muito, muito boas lojas de varejo 

abaixo de nós, que é uma camada muito grande, então temos nós, exatamente na 

camada intermediária, e, em seguida, acima de nós temos um monte de varejistas 

que estão na África do Sul por muitos anos, e não há acesso. por isso, eu acho que a 

forma como entramos no mercado aqui foi boa.  nós crescemos muito rapidamente, 

por isso, as pessoas passaram a nos conhecer muito rapidamente e  a Internet e tudo 

mais, você sabe, que as notícias correm. na Namíbia, quando entramos no mercado 

de lá, eles tinham começado a falar sobre nós, cerca de um ano antes de entrarmos.  

acho que foi realmente culpa do atraso, porque o projeto foi desenvolvido e 

estávamos prestes a abrir e não abrimos. nós realmente abrimos um par de meses 

mais tarde do que o esperado. então, as pessoas começaram a falar sobre nós, a 

abertura na Namíbia foi extremamente bem-sucedida, a abertura de maior sucesso 

que tivemos em todo o mundo, em termos de vendas no fim de semana de abertura” 

(P4).  

 

Ainda nas vantagens de propriedade sobre como as coisas são feitas, a quarta 

participante comenta sobre a cadeia de suprimentos e operação logística. 

“acho que temos uma boa cadeia de suprimento, acho que de ponta a ponta que 

temos na África do Sul, em minha opinião é realmente bom, por causa de nossas 

margens, e, em seguida, o produto vem diretamente da fábrica. se fosse de um outro 

centro de distribuição, temos um imposto adicional, por isso temos que receber este 

produto diretamente da fonte. recebemos uma grande quantidade da China ou 

Bangladesh. [...] acho que nós temos uma operação de linha muito forte. temos, 
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muito bons parceiros em Johanesburgo, e em Durban e outro na Cidade do Cabo. o 

principal centro de distribuição está em Johanesburgo, é central para a maioria das 

lojas. o time to market é otimizado, acho que 90, 88% ou 90% de nossas entregas 

são feitas no período da manhã, em uma base diária para as lojas. nossas lojas 

originais que são muito mais perto do centro de distribuição recebem todos os dias. e 

assim, eu acho que nós temos uma operação boa e estamos habituados a ter um povo 

muito experiente olhando para a cadeia de suprimentos e otimização da tecnologia 

de informação. a pessoa que lidera a nossa logística no país geriu um monte de 

outras empresas no passado, bem como centros de distribuição, ele entende, você 

sabe, como colocar todos juntos. acho que a Austrália tem sido muito aberta para o 

fato de que podemos fazer coisas de forma ligeiramente diferente, ou nós queremos 

três centros de distribuição e não apenas um. nós, obviamente, precisamos agora 

acelerar o ritmo o para e-commerce, o que não temos, o que vamos fazer no próximo 

ano. vai haver mais intervenções da cadeia de suprimentos que precisam ser feitas 

em termos de capacidade, instalação de embalagem para o e-commerce. uma 

distribuição inteira em torno de entregar o produto para o cliente” (P4). 

  

Também em relação às vantagens de propriedade a quarta participante, em três 

momentos distintos, falou sobre o posicionamento da Companhia no mercado em relação à 

prática de preços e atendimento às expectativas dos consumidores. 

“em termos de nossa variedade e nossa proposta, precisamos ter muito cuidado para 

estarmos sempre considerando e ouvindo o cliente. quando se trata de nossos 

principais sortimentos no momento, eles estão indo para as cores mais vivas, eles 

amam os nossos produtos, mas também estamos sempre identificando 

oportunidades, levando de volta para a Austrália e pedindo mais opções de cores. as 

mulheres, elas têm quadris maiores, e nossos tamanhos de calças vão até o tamanho 

14, agora eles estão trabalhando em 16 e maiores tamanhos nos homens também. 

por isso, novamente, é sobre ajustes porque você ouve o cliente, certificando-se que 

eles estão satisfeitos. isso não significa necessariamente mudar todos os nossos 

sortimentos, significa apenas que nós precisamos atendê-los. fazemos básicos muito 

bem, e muito boas proposições diárias básicas, muitas vezes, você entra em uma loja 

porque você precisa das suas camisetas básicas ou o seu casaco de lã básico para o 

inverno, ou qualquer que seja o caso, mas quando você tem dinheiro para gastar, 

então você não quer o básico, quer um denim e duas camisas, então, é ouvir nosso 

cliente, mas acho que, você sabe, pode haver uma variedade de ajustes e opções de 

cores e ajustes, que nós vamos ter que fazer” (P4).  

 

“a diferença é nossa experiência do cliente, tem música nas lojas, é muito divertido. 

essa diferença na cultura, que as pessoas veem, que você não vê em todos os 

varejistas, e que tem estado no país por muitos anos. acho que sul-africanos estão 

com fome para varejistas globais e é emocionante para eles para tentar coisas novas. 

além disso, nossa própria proposição que chega como um varejista de moda muito..., 

eu não acho que isso é o mais barato de todo, no mercado, mas estamos acessíveis. é 

muito importante que nós mantenhamos a reputação no mercado, porque o mercado 

emergente é enorme. eu acho que para manter o sucesso nós vamos ter que continuar 

a ouvir o cliente, e continuar colocando o nosso melhor pé pra frente, de modo que 

as experiências do cliente e satisfação do cliente vão ser a chave para o futuro” (P4). 

 

“[...] nós precisamos ter oportunidade, explorar esse intervalo da população negra 

emergente. agora podemos explorar fora dos limites e do que não seriamos 

autorizados a fazer no passado ((na Companhia)). agora podemos explorar, como 

nós somos um pouco mais maduros. quando dizíamos à Austrália "Oh, está faltando 

isso, nós não estamos fazendo isso, nós não estamos fazendo aquilo", eles não nos 

ouviam com tanta atenção, agora, três anos depois, eles dizem „Conte-nos mais, 

conte-nos mais‟” (P4). 
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Nas vantagens de localização, em dois momentos da entrevista a quarta participante 

rapidamente comenta também sobre o modo de fazer negócio na região. 

“em termos de fazer negócios aqui o governo realmente não tem quaisquer 

problemas com a gente de ir para um shopping ou a abertura de lojas. não é que não 

haja nenhum tipo de intervenções, legalmente a empresa. obviamente, tem que ser 

registrado no país e mesmo com a Namíbia, mas eu não diria que é muito difícil” 

(P4). 

 

“nossa contabilidade eu acho que é bastante simples e temos todos o mesmo imposto 

em todas as nossas regiões, não divide, não é complicado em tudo” (P4). 

 

Sobre proximidade cultural a quarta participante comenta sobre os diferentes perfis de 

consumidores na África e a ascensão econômica da população negra. 

“temos um perfil muito interessante de cliente na África do Sul, nós temos um 

grande mercado negro emergente, os africanos, os negros africanos, eles, por causa 

do desenvolvimento da população na África, África do Sul, a renda saltou 

significativamente, tem crescido exponencialmente nos últimos dez ou vinte anos. 

são muitos jovens emergentes que precisamos olhar agora e eles são um pouco 

diferentes em termos de mentalidade e de compras. eles naturalmente, têm diferentes 

números, a forma do seu corpo, as mulheres têm quadris largos, e os homens no ... 

tipo de tamanho, muitas vezes menores, rapazes africanos do leste são um pouco 

mais gordos. temos diferentes perfis de clientes, dependendo de onde você está no 

país. nós sabemos  que o sortimento diário para o nosso mercado negro emergente 

precisa ser muito afiado. eles têm uma certa quantidade de dinheiro que está alocada 

para as suas compras de moda. para que eles realmente se destaquem, eles entendem 

a qualidade, eles entendem muito da moda, e eles não vão apenas gastar seu dinheiro 

de qualquer maneira. você tem que agradar a eles, em termos de moda, estilo e 

qualidade. eles não querem calças jeans baratas e de má qualidade, eles querem ter 

certeza de que a qualidade é boa, que o ajuste é certo, porque a maneira como se 

vestem é um símbolo status. então, eles usam sapatos muito caros e relógios muito 

caros, sapatos tão somente de marca, relógios de marca, porque é um símbolo de 

status. você sabe, ao longo das últimas gerações que estão ainda sofrendo 

preconceito, eles preferem gastar dinheiro em roupas antes de gastar dinheiro em 

educação, alimentação ou algo assim. então, eu acho que temos o apelo ao nosso 

cliente branco, e, o que não é a maioria da nossa população, mas é a maioria do povo 

que pode pagar e a África precisa conquistar o mercado negro” (P4). 

 

A quarta participante também comenta sobre como a Companhia acompanha os 

concorrentes na região, bem como o funcionamento das entradas nos shoppings com os 

administradores. 

“posso dizer que, durante os últimos dois anos, observando os concorrentes eu não 

acho que nosso sucesso está nos produtos baratos. acho que nós apenas tivemos uma 

lacuna no mercado, com menos concorrentes. Forever21 não estava aqui há três 

anos, e H&M só abriu há um mês, a menos de um mês atrás, pela primeira vez, e 

Forever21 abriu na semana passada ou há duas semanas, pela primeira vez, então 

dizem que não há H&M e Forever21. você tem um monte de concorrentes no 

mercado, e... acho que na África do Sul o papel é gerir a sua mercadoria e seu centro 

de distribuição, um monte de pessoal experiente, agora temos uma equipe completa 

no barco, as pessoas muito capazes, alguns gerentes seniores muito bons.  agora que 

nós temos a oportunidade começar a olhar para o mercado. eu não acho que nossa 

equipe está indo atrás dos concorrentes, vemos, mas não seguimos, por isso somos o 

líder do mercado, em termos de como operamos e lançamos. agora nós estamos 

olhando para os espaços e opções, e todas essas coisas sabemos. [...] acho que 

também, os sul-africanos se tornam mais maduros para entender a Cotton On, 
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primeiro modelo australiano que teve a oportunidade de obter tração no país, ter uma 

identidade. agora que todos nós entendemos a marca muito melhor depois de três 

anos, agora podemos começar a ajustar, você sabe, trazer o nossa própria cara sul-

africana. portanto, não eram os concorrentes, nós não necessariamente seguimos, 

mas podemos dizer, isso, temos competidores inspirados em torno de todo o nosso 

mercado negro emergente.” (P4). 

 

“[...] então os administradores de shoppings, há um punhado deles, e eles possuem 

todos os shoppings em todo o país, por isso, se você tem uma loja com muito bom 

desempenho, e nós temos, ele vai deixar você ter o espaço que você quer” (P4). 

 

“a maioria dos administradores dos shoppings são sul-africanos, que na verdade, uh, 

alguns deles são donos da terra, e, em seguida, eles se desenvolveram, e tornar-se 

proprietários. os outros vão comprar os edifícios, e então há muitos sul-africanos em 

organizações muito grandes e eles têm vários shoppings. o que estamos sentindo é 

que você tem mais influência sobre os que, obviamente, que você executa muito 

bem e menos alavancagem sobre os que você executa mal. e porque a nossa cláusula 

de aluguel, algumas lojas têm acordos que você paga um aluguel com base no 

volume de vendas, para que você pague uma percentagem do seu volume de 

negócios” (P4). 

 

A operação na África, em relação às vantagens de propriedade não estava atrelada à 

marca, a Companhia não era conhecida ao entrar. As vantagens de transações, assim como na 

operação dos Estados Unidos, estão atreladas ao atendimento ao consumidor e identificação 

de faixa de mercado pouco explorada em relação à qualidade e preço dos produtos oferecidos. 

A participante também destaca a experiência do cliente nas lojas, atrelado ao ambiente e 

cultura que são passados na experiência de compra. 

As vantagens de localização estão na facilidade de operar no país, mercado potencial, 

movimento de entrada em relação aos competidores e baixos custos de terrenos e mão de 

obra. A proximidade cultural parece existir, mas não foi um ponto destacado pela participante, 

também não há proximidade geográfica da matriz ou mesmo dos fornecedores.  A vantagem 

de internalização é o modelo de investimento direto. 

   

4.2.2.7.Brasil 

A operação no Brasil foi iniciada em 2014, contava com três lojas em agosto de 2015 e 

dois novos projetos a serem inaugurados até o final do mesmo ano, todas no estado de São 

Paulo. Devido ainda ao volume pequeno da operação, a Companhia não mantém um centro de 

distribuição próprio, mas conta com um escritório central na cidade de São Paulo.    

Nas vantagens de propriedade, também no Brasil a Companhia ou a marca não eram 

conhecidas inicialmente, sobre isso a quinta participante comenta. 

“nós apenas vamos. e esta é a coisa, eu acho, tradicionalmente não fizemos um 

monte de marketing, não somos uma empresa que se construiu com propaganda na 

TV e assim por diante. a nossa maneira de fazer negócios é a eficiência. ótimo 

produto, preço baixo, qualidade incrível, e a palavra é simplesmente ir ao redor por 
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causa do modelo que criamos. então, nós nos concentramos mais no modelo de 

negócios e no produto certo ao preço certo e ele funciona muito bem para nós. por 

isso, a nossa abordagem quando estamos indo para um novo país, apenas o que 

estamos fazendo no Brasil agora, é que encontramos os lugares certos. temos o 

produto para o mercado tão rapidamente quanto podemos, temos o produto certo. 

por isso, embora sejamos uma empresa global que ainda age localmente e nós ainda 

tentamos ter certeza de que nós conhecemos o mercado local e criamos eficiências, 

então sim, nós apenas vamos, e nós esperamos que o nosso modelo de negócio seja 

certo e nós ajustamos um pouco para se encaixar com o mercado para ter certeza de 

que teremos a resposta certa” (P5). 

 

Também nas vantagens de propriedade, sobre cadeia de suprimentos e operação 

logística a participante fala sobre a operação no Brasil. 

“definitivamente não é tão bom quanto precisaria ser, mas isso é também porque o 

sistema que usamos na Austrália. a nossa integração e assim por diante, é um... os 

sistemas que desenvolvemos na Austrália são os sistemas automáticos, que podem 

falhar de vez em quando. o problema que temos é ao contrário aqui no Brasil, temos 

uma luta diária com os sistemas e isso se torna um processo manual. então, o que 

temos que tentar e conseguir é fazer com que o modelo de negócio brasileiro seja 

exposto às melhores práticas possíveis. como nós podemos, trabalhando em projetos 

diferentes, obter esse nível, porque no momento não está trabalhando na forma mais 

eficiente que gostaríamos, que é o que faz o nosso negócio realmente forte. não 

estamos recebendo ((produtos)) para iniciar o armazenamento a tempo, não podemos 

perder alguns dos processos de negócios que nos fizeram realmente bem-sucedido 

em outros mercados, então isso é algo que temos de corrigir muito, muito 

rapidamente, a fim de torná-lo mais bem-sucedido no Brasil” (P5).  

 

Adicionalmente, nas vantagens de propriedade, a quinta participante coloca o 

posicionamento da empresa diante de novos mercados e especialmente do Brasil e em um 

outro momento da entrevista explica sobre o acompanhamento do mercado para a entrega do 

preço certo ao consumidor no país. 

“quando começamos normalmente, quando olhamos para um novo mercado ou um 

novo país, o que temos desenvolvido ao longo dos últimos vinte anos mais ou 

menos, é o que chamamos de melhores práticas. é a base para a execução de um 

negócio. do ponto de vista da eficiência, do ponto de vista do espaço e assim por 

diante. então, quando estamos olhando para um novo mercado, há um par de coisas 

que precisamos considerar. em primeiro lugar é a melhor prática, o que sabemos que 

funciona muito bem, que nos dará o resultado desejado, mas depois há também a 

realidade comercial e desafios no país que temos que ajustar. assim, quando se trata 

de um mercado como o Brasil, que é também a razão por que agora estamos aqui, é 

que temos o conhecimento das melhores práticas, mas o que nós agora precisamos 

fazer é entender como esse mercado funciona e ver se podemos chegar à nossa 

melhor prática, para o que se espera aqui por nós para operar um negócio bem-

sucedido. portanto, é na verdade uma combinação de ambos, às vezes o que 

podemos encontrar é que a maneira que funciona aqui, podemos acreditar que nós 

podemos realmente ser melhor ou mais eficiente. por isso, então nós estamos 

procurando maneiras, legalmente, obviamente, dentro das limitações da forma que o 

país opera, para mudar a maneira que ele é feito, para obter as melhores práticas 

quanto nos for possível” (P5). 

 

“o que fazemos hoje é uma revisão completa de todas as lojas, montamos uma 

grande planilha que, basicamente, mostra onde a Cotton On está no preço em 

relação aos outros competidores. basicamente, passamos por quanto eles cobram por 

seus produtos básicos, quanto que eles cobram para o jeans, tudo, linha a linha para 
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ver onde nós estamos e onde somos capazes de ajustar os nossos preços. baseado 

nisso, voltamos e decidimos o que precisa ser revisto a partir do ((produto)) 

feminino e na perspectiva dos ((produtos)) masculinos. a estratégia para avançar é 

fazer isso em uma base mensal, porque nós podemos e devemos, porque nós 

queremos nos flexionar e mover com o mercado. a outra coisa com o nosso negócio 

é que somos muito reativos e temos planos, mas dependendo do que o mercado 

estiver fazendo, nós fazemos isso também, porque a economia muda o tempo todo. 

por isso, se a maioria dos outros varejistas está, por exemplo, planejado para a 

liquidação antecipada, precisamos fazer a mesma coisa, por isso, estamos 

monitorando os concorrentes o tempo todo” (P5). 

 

Nas vantagens de propriedade e localização, a quinta participante fala sobre a 

proximidade cultural entre os países, mas também da necessidade de a empresa entender e 

acertar o mercado brasileiro.  

“quando tivemos sucesso, na parte sul do mundo, nós tivemos sucesso, nosso 

produto se encaixa muito bem ao clima e ele se encaixa com as pessoas, ele se 

encaixa em nosso modelo de negócio. eu acho que, essas pessoas, as pessoas em 

geral, existem algumas semelhanças entre australianos e brasileiros, amam o ar livre, 

nós amamos nossas famílias, nós amamos verão, nós amamos a praia. há um ajuste 

cultural que realmente funciona muito bem. então, eu acho que a partir dessa 

perspectiva a nossa marca vai se encaixar muito bem. os brasileiros estão muito 

interessados e são muito abertos para nós, mas acredito que ainda existem algumas 

diferenças que precisamos entender e nós precisamos ajustar. partes de nosso 

negócio que precisam ser regionais, embora busquemos ter uma imagem global que 

é ser o mesmo em todo o mundo, nós também precisamos respeitar as pessoas daqui, 

para saber o que elas querem, precisamos entender isso. então, o que pode ser nosso 

melhor vendedor, digamos que, para algumas outras partes do mundo, nosso cliente 

brasileiro poderia nos dizer algo diferente e nós precisamos ser sensíveis a isso. nós 

fazemos isso em nossos mercados para nos certificar de que os nossos clientes estão 

satisfeitos, mas é uma grande oportunidade, é um mercado enorme, apesar dos 

competidores. acho que nós somos realmente muito avançados na qualidade que nós 

vendemos, no preço que nós vendemos, e eu acho que visualmente nós 

apresentamos muito, muito bem os produtos. por isso, novamente, isso é uma 

oportunidade, e eu acho que de fato, nós temos outras marcas sob nosso guarda-

chuva como a marca infantil e de artigos esportivos... não estou vendo nada parecido 

aqui. sei que eu só estou aqui há pouco tempo, mas me parece que é algo que o 

cliente iria querer aqui, porque no domingo, quando eu passava todos estavam 

vestindo roupas de academia, parece seguir a cultura  e nós temos o produto, e é 

realmente bom e é o preço certo e de boa qualidade. então para mim, eu só vejo 

oportunidade, eu acho que nós precisamos realmente focar na construção de um 

forte plano de negócios sustentável e equilibrado” (P5). 

 

Nas vantagens de localização a quinta participante fala também sobre como é 

acompanhar o movimento dos concorrentes no país. 

“absolutamente, sim, nós fazemos. e isso é algo que fazemos regularmente. eu 

estava realmente apenas olhando para algumas coisas online ontem como eu estou 

trabalhando a abertura de lojas, muitas das marcas que estão aqui, Zara, Forever21, 

parecem bastante bem-sucedidas e uma grande porcentagem sendo atribuído para o 

país como um... a partir do potencial e consumo. estamos constantemente à procura, 

estamos constantemente olhando para ver onde as pessoas estão, nós estamos 

olhando para o que pudermos e nós estamos olhando para o modelo financeiro 

correto que nos dará, a saída correta., obviamente, precisamos considerar os salários, 

precisamos considerar o aluguel, é preciso considerar que a situação econômica do 

país não está bem. curiosamente, temos esta coisa, difícil situações financeiras ou 

mesmo recessões, curiosamente nosso negócio tem realmente florescido durante 
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esse período. quando a maioria das empresas estão olhando para um país que pode 

estar em uma situação financeira difícil "não é o momento certo para ir", para nós, é 

realmente “vale a pena explorar”. o produto que nós vendemos é um preço baixo, é 

acessível, mas é realmente da moda. as pessoas querem comprar, mesmo quando 

eles não têm um rendimento disponível enorme. então o nosso modelo é realmente 

um pouco diferente da maioria dos outros varejistas” (P5). 

 

Para a operação do Brasil as vantagens de propriedade novamente não estão 

relacionadas à marca, ao entrar no país a Companhia não era conhecida. Sobre as 

propriedades de transação a quinta participante destaca o oferecimento de preço e qualidade 

aos consumidores a um preço adequado em relação aos competidores e foca no modelo de 

negócios e na necessidade de entendimento e adequação ao País. 

Em relação às propriedades de localização são verificadas a proximidade cultural e 

mercado em potencial. O País é o mais difícil de operar em termos de legislação e custos de 

entrada comparado às demais operações, não há estratégia de entrada em relação aos 

competidores, proximidade geográfica da matriz ou mesmo dos fornecedores e os custos de 

terrenos e mão de obra são ainda elevados. A vantagem de internalização é o modelo de 

investimento direto.     

 

4.3. Discussão 

A apresentação dos resultados da pesquisa demonstrou, para o caso único estudado, 

que há aderência entre a aplicação da teoria do Paradigma Eclético ao varejo, com base nos 

trabalhos de Sternquist (1997) e Park e Sternquist (2008) e o processo de internacionalização 

de empresas neste mercado. 

Sobre as vantagens de propriedade, para as vantagens de ativos, que se referem a 

produtos exclusivos ou reputação superior, não foi verificado em nenhum dos movimentos de 

internacionalização da empresa. Apesar do seu grande volume de lojas e presença em diversos 

países, a marca não é forte fora da Austrália e esta não é uma vantagem que a empresa busca. 

Pode ser considerado, com base nas entrevistas, como um ponto fraco que afeta a vantagem 

de localização em relação a movimentos dos concorrentes dada a dificuldade de 

posicionamento em grandes shoppings. Esse posicionamento ficou muito claro na operação 

dos Estados Unidos, por exemplo.   

Verificou-se que o conceito de vantagem de transações ou, como colocado por 

Sterquist (1997), o modo como as coisas são feitas, é o ponto forte das vantagens de 

propriedade da empresa, muito mais no aspecto de leitura e atendimento adequado dos 

consumidores em relação a produtos e preços dos mercados nos quais a empresa expandiu do 
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que propriamente na rapidez e agilidade logística, por exemplo, sendo esse ponto não 

considerado como totalmente eficaz em nenhuma das entrevistas realizadas. 

Outro aspecto das vantagens de propriedade extraído das entrevistas foi a importância 

da construção da cultura da empresa e sua influência para todos os stakeholders da 

Companhia, influenciando principalmente funcionários, fornecedores e consumidores. 

Nas vantagens de localização nos fatores que empurraram a Companhia a buscar novos 

mercados a proximidade cultural foi identificada como um ponto forte, os mercados nos quais 

a empresa expandiu e que apresentam crescimento possuem em comum população jovem em 

conexão com a moda em regiões quentes, mesmo quando não localizadas no hemisfério sul, 

caso dos Estados Unidos e opção pelo início no estado da Califórnia. Cabe relacionar a 

proximidade cultural com as vantagens de transação, tanto o foco no consumidor quanto a 

cultura interna da empresa foram apontados nas entrevistas em conjunto nas análises dos 

mercados. São itens que não devem ser tratados isoladamente. 

Em congruência com a proximidade cultural e também com o foco no consumidor, 

sobre a busca de novos mercados, houve a saturação do mercado australiano para a 

Companhia e a expansão atrelada a países principalmente em crescimento, com alto potencial 

para expansão, dadas as populações jovens e economias em desenvolvimento principalmente. 

No acompanhamento dos movimentos dos concorrentes, em diversas entrevistas foi 

colocado que há o acompanhamento, mas ele não é feito de modo exaustivo. A empresa 

acompanha em cada país o que outros estão fazendo, no entanto, em termos de movimento 

não há estratégia. Cabe citar que o momento de entrada na África do Sul foi bastante 

importante nesse aspecto. A Companhia foi uma das primeiras a entrar no mercado quando 

comparada a outros varejistas globais, conseguindo com isso um bom posicionamento e 

rápido crescimento pelo País.  

A proximidade geográfica da produção (ou dos fornecedores) e mesmo da matriz é 

uma vantagem verificada somente para alguns dos mercados, o que impacta com menores 

custos logísticos e consequentemente melhora as margens dos produtos e redução de despesas 

com viagens e locomoção dos administradores. No entanto, a empresa não buscou expandir 

somente para regiões próximas dos fornecedores ou da matriz, esta não é uma vantagem 

diretamente explorada pela Companhia. 

Custos de terrenos e mão de obra em operações de lojas são significativos; o 

gerenciamento de ambos é fundamental para o mercado de varejo. Nesse aspecto, conforme 

demonstrado, em relação as despesas com ocupação das lojas, na Austrália os custos são 
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baixos em comparação aos demais mercados nos quais a Companhia atua. Já em termos de 

mão de obra o País é um dos mais altos, o que proporcionou vantagem em várias das 

operações.  

Sobre essas despesas cabe ressaltar que o aprendizado na operação, conforme 

colocados por alguns dos participantes é fundamental, principalmente nos custos de mão de 

obra. Adicionalmente, em relação às despesas de ocupação, o poder de barganha com 

administradores de shoppings com o crescimento da marca nos mercados é imprescindível no 

gerenciamento. 

Sternquist (1997) coloca que os verdadeiros custos de operar em mundos diferentes 

não estão apenas em baixas despesas com terrenos e mão de obra. Seguindo essa questão, 

todos os entrevistados falaram sobre como é fazer negócio em cada mercado em termos de 

burocracia, legislação, modelo tributário e operação contábil. Assim, para avaliar este quinto 

aspecto das vantagens de localização, em vez de somente entender os custos das duas 

variáveis, foi adicionado um terceiro ponto, chamado de operar no país, que também foi 

identificado como vantagem em termos de localização, mas que não foi diretamente abordado 

pela autora, mas identificado na pesquisa como relevante. Adicionalmente, a cultura da 

empresa e o modo como a empresa é gerida têm influência sobre o modo de operar em cada 

país. 

As vantagens de internalização, segundo o modelo de Park & Sternquist (2008), 

também se mostram aderentes. Em relação às vantagens de propriedade, a empresa é um 

varejista de capacidade única e tem menor propensão a expandir rapidamente. O modelo 

também coloca que quanto mais única a capacidade, maior a propensão da empresa de se 

internacionalizar por meio do investimento direto e as vantagens de internalização são mais 

propensas a surgirem de varejistas com capacidade única. De acordo com o modelo, a 

empresa se encaixa nas seguintes proposições: 

P3- No geral, varejistas globais com uma capacidade única têm uma vantagem de 

propriedade: quanto mais única a capacidade, mais propensa a empresa será a utilizar o 

modelo de investimento direto como modelo de entrada. 

P4a- Vantagens de internalização são mais propensas a surgirem de varejistas com 

capacidade única do que para os com conceito único: quanto mais vantagens de propriedade 

são associadas à capacidade única, mais a empresa percebe as vantagens de internalização. 

P5b- Se vantagens de propriedade estão mais associadas com capacidade única, menor 

a propensão de expandir rapidamente. 
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Dadas as análises realizadas, o Quadro 7 apresenta um resumo das vantagens 

identificadas em cada movimento de internacionalização da empresa realizado por meio de 

investimento direto. 

 

Quadro 7: Vantagens de internacionalização por grupo de internacionalização 

                                               Grupos de  

                                        Internacionalização 

     Vantagens de  

Internacionalização 

Nova 

Zelândia 
Ásia 

Estados 

Unidos 
Alemanha África Brasil 

Propriedade 

Ativos 
Produtos únicos Não Não Não Nbão Não Não 

Reputação superior Não Não Não Não Não Não 

Transações 
Modo como as coisas 

são feitas 
Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Localização 

Proximidade 

Cultural 

Padrões semelhantes 

de vida 
Sim Não Sim Não Sim Sim 

Dimensão do 

Mercado 
Mercado potencial Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Concorrentes 

Pioneirismo e 

localizações 

estratégicas 

Sim Não Não Não Não Não 

Proximidade 

Geográfica 

Centralização ou não 

da produção 
Sim Sim Não Não Não Não 

Custo de 

Operar 

Terrenos Não Não Não Não Sim Não 

Mão de obra Sim Sim Sim Não Sim Não 

Operar no país Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Fonte: Elaborado pela autora 
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5. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral do trabalho foi identificar os determinantes de decisão de uma 

empresa estrangeira de varejo de internacionalizar. Para isso estruturou-se a base teórica e 

metodológica de pesquisa para a realização de um estudo de caso único. Seguindo os 

objetivos específicos e questão de pesquisa, os principais achados da pesquisa são: 

1. A análise da abordagem econômica de internacionalização de empresas com base 

na teoria do Paradigma Eclético e especificamente no setor de varejo foi 

viabilizada e mostrou-se relevante no estudo de caso apresentado. 

2. O trabalho foi estruturado, seus resultados foram apresentados de modo a 

proporcionar uma análise comparativa capaz de suportar a avaliação das 

características dos movimentos de internacionalização da Companhia analisada. 

3. Com base nos resultados apresentados é possível identificar que os determinantes 

nas decisões de internacionalização da Cotton On Group, são: 

a. Posicionamento no mercado por meio de qualidade e preço acessível à 

população em geral; 

b. Manutenção da cultura da empresa nos novos mercados; 

c. Entrada em mercados com características gerais da população similares às 

da região da Matriz; 

d. Mercados em expansão e com predominância de população jovem e com 

interesse em moda; 

e. Reduzidos custos de operar o negócio.  

Com base nas análises e resultados apresentados, bem como nos achados identificados, 

um modelo teórico foi estruturado a fim de proporcionar uma melhor visão dos resultados 

obtidos no estudo de caso conforme demonstrado na Figura 6. 
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Figura 6: Modelo de internacionalização de empresas de varejo para investimento direto 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

Partindo do estudo de caso realizado e baseado na teoria do Paradigma Eclético de 

John Dunning e nas adaptações da teoria ao mercado de varejo de Brenda Sternquist, o 

modelo coloca que na internacionalização de empresas de varejo que optam pelo investimento 

direto como modo de entrada, as vantagens de propriedade devem estar relacionadas às 

transações com foco no consumidor e na construção da cultura da empresa e que as vantagens 

de localização devem estar relacionadas com a dimensão do mercado, proximidade cultural e 

baixo custo de operar. Adicionalmente, esses aspectos não devem ser vistos isoladamente, 

mas são inter-relacionados e afetam uns aos outros. 

Em relação às contribuições propostas, o presente trabalho possibilitou á autora maior 

conhecimento da empresa em relação à estrutura e histórico das operações nos diversos 

países, bem como da sua cultura e organização. O estudo proporcionou importante suporte 

para a estruturação e direcionamento do controle gerencial em termos de fornecer os suportes 

necessários para a tomada de decisão em relação à operação no Brasil.  

Para o mercado a pesquisa proporciona a visão de um caso num contexto atual de 

globalização de mercados no qual o tema é relevante e pode auxiliar outras empresas a 

analizar e pensar seus processos de internacionalização. 
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Para a academia, o trabalho demonstra a aderência e adaptação de uma teoria, 

Paradigma Eclético, especificamente ao mercado de varejo e sugere um modelo que abre a 

possibilidade para novas pesquisas.   

É importante ressaltar que a pesquisa realizada, bem como o modelo desenhado estão 

relacionados a um estudo de caso único, avaliando especificamente uma empresa, assim, não 

podem ser generalizados. 

 Isto posto, uma primeira sugestão para pesquisas futuras é a busca da aplicação do 

modelo em outras empresas e outros ramos do mercado de varejo, a fim de verificar se há 

validade em outras empresas ou áreas. 

Uma segunda sugestão para pesquisas futuras seria baseada em análises quantitativas 

de empresas. Dado que a Cotton On Grup é uma empresa de capital fechado, não foi 

autorizada a divulgação de resultados na pesquisa e esta foi uma limitação do trabalho. 

Finalmente é importante colocar que os crescentes processos de globalização, as 

inovações dos mercados, acesso à informação e redução de barreiras entre países e 

sociedades, não somente dos mercados, mas também no comportamento dos indivíduos, 

fazem com que constantemente novos elementos precisem ser incorporados e avaliados à luz 

das teorias, para que haja sempre inovação e novos conhecimentos tanto para a academia 

quanto para as empresas e a sociedade. 
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