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Fatores de influência na Formação de Joint Venture e o 

atual movimento de mercado. 

Resumo 

Este trabalho de iniciação científica insere-se no campo de estratégia 

empresarial internacional ao estudar a formação de Joint Ventures (JV). O 

problema central a ser analisado é por que as empresas decidem formar essa 

aliança e não optam por uma forma diferente de inserção internacional? E 

também analisar o atual movimento de mercado, onde as JV se tornam cada vez 

mais comuns. 

Introdução 

Parkhe (1993) apontou que o campo de administração internacional estava em 

um estágio ainda nascente na década de 1990. O mesmo pode ser dito sobre os 

campos de internacionalização de empresas e de estratégia empresarial 

internacional. Hoje, cerca de 25 anos depois, diversos avanços teóricos e 

metodológicos foram alcançados nessas áreas. Mas muito ainda resta por fazer.  

Falar de Joint Ventures internacionais hoje é relevante sobretudo pelo aumento 

considerável na quantidade desses arranjos nas últimas décadas. Diversas 

multinacionais passaram a considerar esse tipo de formação em seus processos 

de internacionalização ou de expansão das áreas de atuação. Elas também 

formam parte considerável do Investimento Direto Externo, que por sua vez é 

considerado um fator importante para o crescimento econômico, sobretudo de 

países em desenvolvimento. Assim, as JV podem ser um fator relevante para o 

desenvolvimento dos países, o que ajuda a justificar a importância de seu estudo 

e compreensão. 

Objetivos 

O trabalho propõe-se a revisar a Literatura sobre o tema, explicando inicialmente 

o que são as JV, além de avaliar teórica e empiricamente os fatores associados 

à sua formação. O principal objetivo será analisar os principais fatores de 

influência na formação desses arranjos, tal como delineados na Literatura, 



buscando ainda verificar se as hipóteses sugeridas parecem se sustentar na 

análise de casos específicos (estudos de caso).  

Metodologia 

Será adotada uma metodologia qualitativa de estudo de casos. Embora seja 

mais difícil generalizar a partir do estudo de poucos casos, espera-se analisar se 

as principais hipóteses feitas na literatura parecem fazer sentido quando 

confrontadas a casos reais. A ideia é identificar, a partir das predições teóricas, 

fatores comuns de influência entre os diferentes casos analisados. 

A seleção dos casos será feita através da definição de um segmento de mercado 

(e de tipos de empresas) e a coleta de informações sobre a formação de JV 

neste segmento, em diversos países. Trata-se de uma seleção baseada nas 

variáveis independentes, visando obter uma avaliação ceteris paribus da 

influência dos fatores sugeridos na formação das JV. 

Desenvolvimento 

O trabalho será organizado da seguinte maneira: A primeira parte consistirá em 

revisar e explicar a literatura sobre a formação das JV, explorando os principais 

fatores potencialmente relacionados com as decisões das empresas de iniciar 

tal tipo de empreitada. A partir dessa revisão serão sugeridas algumas hipóteses 

centrais associando os fatores de influência na formação. O passo seguinte será 

o confronto dessas hipóteses com os dados empíricos, através dos estudos de 

caso. Por fim serão apresentadas as conclusões sobre a relação do atual 

movimento de mercado e o aumento das Joint Ventures. 

Resultados Preliminares 

Com base na literatura revisada analisamos que um dos principais fatores de 

formação de Joint Ventures é a redução dos custos e das perdas, associado a 

oportunidade de entrada em um novo mercado.  

 

 

 



Fontes Consultadas 

 BUTHE, Tim; Milner, Hellen. Foreign Direct Investment and Institutional 

Diversity in Trade Agreements: Credibility, Commitment, and Economic 

Flows in the Developing World, 1971-2007. World Politics vol.66 no.1. 

January 2014. 

 PARKHE, Arvind. "MESSY" RESEARCH, METHODOLOGICAL 

PREDISPOSITIONS, AND THEORY DEVELOPMENT IN 

INTERNATIONAL JOINT VENTURES. The Academy of Management 

Review, Vol. 18, No. 2 (Apr., 1993), pp. 227-268. 

 BUCKEY, Peter J.; CASSON, Mark. An Economic Model of International 

Joint Venture Strategy. Journal of International Business Studies, Vol. 27, 

No. 5, Global Perspectives on Cooperative Strategies (1996), pp. 849-876. 

Disponivel em: http://www.jstor.org/stable/155572. Acesso em: 

11/04/2017. 

 KOVACS, Érica Piros; MORARES, Walter Fernando Araújo de. MODOS 

DE ENTRADA E TEORIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO: UMA 

ANÁLISE CRÍTICA. CLADEA - 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2005 – 

SANTIAGO DO CHILE. 

 ROSES, Luís Kalb; HOPPEN, Norberto; ZAWISLAK, Paulo; LOVÓN, 

Giancarlo; TALAMINI; Édson. AS ALIANÇAS ESTRATÉGICAS 

TRANSNACIONAIS: AS ALIANÇAS ESTRATÉGICAS 

TRANSNACIONAIS: FATOR DE COMPETITIVIDADE DAS ECONOMIAS 

EMERGENTES. FACEF PESQUISA - v.8 - n.2 – 2005. 

 MARQUES, Miguel Ângelo. ASPECTOS RELEVANTES DA JOINT 

VENTURE NACIONAL E INTERNACIONAL. Vertentes do Direito, Vol. 3, 

No. 01. 2016. 

 BEAMISH, Paul W; LUPTON, Nathaniel C. Cooperative strategies in 

international business and management: Reflections on the past 50 years 

and future directions. Journal of World Business, WORBUS-757; No. of 

Pages 13. 

 

http://www.jstor.org/stable/155572

