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RESUMO 

A internacionalização como fenômeno organizacional fundamentalmente estratégico 
teve como contribuições teóricas algumas escolas que, ao longo das décadas de 60, 70 e 
80, desenvolveram abordagens comportamentais e econômicas com o intuito de explicar 
esse processo. A abordagem comportamental trata da percepção do fenômeno como 
processo gradual sob a perspectiva do comportamento dos executivos (JOHANSON e 
VAHLNE, 1977; HALLÉN e WIEDERSHEIM-PAUL, 1979 CZINKOTA, 1985). Esse 
fenômeno em permanente evolução teórica e gerencial oportunizou a construção desta 
investigação, cujo objetivo é analisar o impacto decorrente das capacidades 
organizacionais e do ambiente externo sobre o desempenho internacional das empresas 
exportadoras. Para tanto, foram utilizadas como aporte teórico duas linhas de análise 
para a compreensão do desempenho internacional: Gestão Estratégica - Organização 
Industrial e Visão Baseada em Recursos e Negócios Internacionais - Correntes 
Econômica e Comportamental. Foi realizada uma pesquisa survey explanatória de corte 
transversal, incluindo 150 empresas exportadoras com atuação no Nordeste do Brasil. 
Foi formulado um modelo conceitual, com oito constructos e oito hipóteses de pesquisa, 
representativo dos efeitos de fatores externos sobre o desempenho internacional. Os 
dados foram tratados aplicando a Análise Fatorial Exploratória e a Modelagem de 
Equações Estruturais. O modelo de equações estruturais foi reespecificado e estimado 
utilizando o método de Máxima Verossimilhança até alcançar adequados valores dos 
índices de ajustamento. Como principal contribuição teórica, identificou-se os recursos 
organizacionais e físicos que denotam a importância do desenvolvimento de habilidades 
gerenciais, da capacidade de aprendizagem e da capacidade de estabelecer alianças 
estratégicas no exterior. Isso porque o conhecimento, tanto do ponto de vista 
operacional como na sua aplicação estratégica, oferece à organização condições de 
posicionamento no mercado que podem oportunizar vantagens competitivas 
sustentáveis e que impactam o desempenho internacional das empresas. 

Palavras-chave: Desempenho Internacional. Capacidades Organizacionais. Ambiente. 
Equações Estruturais.   

 

 



ABSTRACT 

The internationalization as an organizational phenomenon fundamentally strategic had 
as theoretical contributions some Schools that throughout the decades 60, 70, and 80 
developed behavioral and economic approaches in order to explain the process. The 
behavioral approach deals with the perception of phenomenon as a gradual process from 
the   perspective   of   the   executives’   behavior   (JOHANSON   and   VAHLNE, 1977; 
HALLÉN and WIEDERSHEIM - PAUL, 1979; CZINKOTA, 1985). This phenomenon 
in permanent theoretical and managerial evolution made an opportunity to build this 
investigation, whose goal is to analyse the impact comes from organizational 
capabilities and the external environment on the international performance of exporting 
firms. For both, were used as theoretical basis two types of analysis for the 
comprehension of international performance: Strategic Management - Industrial 
Organization and Resource-Based View and International Businesses - Current 
Economic and Behavioral. It was made a cross-sectional survey-based explanatory 
research, including 150 exporting companies with operations in the Northeast of Brazil. 
A conceptual model was made with eight constructs and eight research hypotheses, 
representative of the effects of external factors on international performance. The data 
were processed using the Exploratory Factor Analysis and Structural Equation 
Modeling. The structural equations model was reespecified and estimated through the 
use of the maximum-likelihood method up to achieve adequated values of indexes of 
adjustment. As the main theoretical contribution, were identified organizational and 
physical resources which shows the importance of the management skills’  development, 
of the learning capability and capability to establish strategic alliances abroad. That 
because the knowledge, as the operational point of view as in its strategic application, 
offers to organization conditions of market positioning which can create opportunities 
sustainable competitive advantages and which impact the performance of international 
companies. 

Keywords: International Performance. Organizational Capabilities. Environment. 
Structural Equation 
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1. Introdução 
Este capítulo apresenta o tema a ser desenvolvido nesta tese, as lacunas encontradas na 

literatura segundo a revisão teórica e a formulação do problema de pesquisa. São apresentados 

ainda os objetivos da pesquisa e as motivações para o estudo por meio da justificativa. Por 

último, será apresentada a estrutura do trabalho.  

1.1. Tema, lacunas e problema de pesquisa 
A dinâmica dos mercados e os movimentos oportunizados pela mudança de 

comportamento da sociedade nos últimos 60 anos refletem no ambiente organizacional o 

surgimento de novas formas de gestão e de fenômenos emergentes. A busca por melhorias e por 

práticas que conduzam a promoção de vantagem competitiva sustentável tem sido a realidade dos 

executivos e para os estudiosos em estratégia organizacional (HITT, 2001). 

A internacionalização é um desses fenômenos emergentes que assume nas últimas 

décadas um caráter basilar nas estratégias organizacionais. Dito de outro modo, a 

internacionalização não é mais vista como um processo secundário vislumbrado em futuro 

estratégico das empresas e sim como um pressuposto da natureza estratégica das empresas 

globais com atuação no mercado nacional e/ou internacional. 

A reflexão sobre a formatação das estratégias com vistas ao desempenho operacional é 

pauta dos estudos desde a década de 50. A exemplo disso, pode-se citar a pesquisa de 

Schumpeter (1949), com a teoria do desenvolvimento econômico; Edith Penrose (1959), com a 

teoria do crescimento da firma; e Chandler (1962), um dos precursores da teoria contingencial e 

estrutura. Esses estudos apresentavam abordagem sobre as capacidades organizacionais através 

dos seus recursos sinalizando a perspectiva de interação com o ambiente (mercado), o que 

demonstra uma ruptura com as teorias do comércio internacional orquestradas, até então através 

dos teóricos da economia clássica Adam Smith (1777) e David Ricardo (1817). 

Essas pesquisas merecem destaque para a formatação das investigações futuras 

relacionadas com as estratégias internacionais. As abordagens sobre equilíbrio econômico 

pautadas nas dimensões organizacionais estabelecem análises de amplo nível de alcance e de 

recorrente verificabilidade presente na maioria dos estudos sobre o tema. Uma abordagem 

teórica, relativamente recente sobre essas dimensões, é a Visão Baseada em Recursos (Resource-

Based View – RBV) que tem como pressuposto a análise do posicionamento estratégico da 

organização baseada em vantagens competitivas dos seus recursos. 
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A internacionalização como fenômeno organizacional fundamentalmente estratégico teve 

como contribuições teóricas algumas escolas que, ao longo das décadas de 60, 70, e 80, 

desenvolveram abordagens comportamentais e econômicas. A abordagem comportamental trata 

da percepção do fenômeno como processo gradual sob a perspectiva do comportamento dos 

executivos (JOHANSON e VAHLNE, 1977; HALLÉN e WIEDERSHEIM-PAUL, 1979; 

CZINKOTA, 1985) ao passo que a abordagem econômica envolve questões de cunho, baseado 

em recursos, focado na força motriz de saltos econômicos pautados no crescimento da firma e na 

ampliação dos mercados (VERNON, 1966; HYMER, 1976; BUCLEY e CASSON, 1979; 

DUNNING, 1980; PORTER, 1986). 

Tanto a abordagem comportamental como a econômica apresentaram estudos acerca de 

variáveis que afetam o desempenho organizacional por meio de negócios na arena global. 

Dimensões como distância psíquica, cultura, localização, confiança no país anfitrião foram 

abordadas no sentido de conhecer que aspectos do ambiente (mercado internacional) estão 

relacionadas com o êxito no processo de internacionalização. 

A partir da década de 80 e de forma mais significativa na década de 90, o fenômeno 

internacionalização passou a apresentar características de processo de mudança evolutiva e 

conceitual. O que a princípio era tido como uma estratégia deliberada que ocorria de forma 

gradativa ou eventual, a organização passa a ser um aporte estratégico a partir do seu nascimento, 

o   que   dá   origem   a   terminologia   “nascidas   globais” ou global born como comumente são 

chamadas as empresas que nascem deliberadamente formatadas para atender o mercado 

internacional. (OVIATT e McDOUGALL, 1994; DEWIT e MEYER, 2004; KNIGHT e 

CAVUSGIL, 2004).  

Desse modo, percebe-se que o fenômeno internacionalização é um conceito em evolução 

e que o caráter exploratório de muitas pesquisas relacionadas com o tema corresponde a própria 

natureza do constructo. Apesar de novas perspectivas teóricas acerca do fenômeno, percebe-se 

que estudos mais recentes retomam algumas categorias de análises que são investigadas desde a 

década de 50.  

As capacidades organizacionais baseadas nos recursos estratégicos das empresas e os 

efeitos do ambiente mercadológico, nos quais a firma está inserida, são duas categorias 

recorrentes nos estudos sobre estratégias internacionais, negócios internacionais, processo de 

internacionalização, comércio exterior, dentre outros. 
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Esse cenário, caracterizado por turbulências e incertezas, vem acirrando a competição 

entre as indústrias e pressionando as firmas a se dirigirem a mercados além das fronteiras 

tornando a mobilidade internacional por localizações favoráveis mais comuns em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento.  

A literatura sobre gestão internacional apresenta pelo menos duas razões para a presença 

de empresas no mercado estrangeiro: adquirir competitividade e obter experiência gerencial sobre 

novos negócios; e acesso a recursos tecnológicos e inovação. Empresas de países emergentes, por 

serem economicamente mais vulneráveis às crises econômicas internacionais, têm adotado a 

iniciativa de internacionalização como alternativa de equilíbrio na distribuição dos seus produtos, 

para tanto, é necessário superar barreiras estruturantes para a manutenção da firma no exterior 

(MINERVINI, 2001). 

 O processo estratégico internacional não depende apenas de especificidades do mercado, 

de vantagens particulares da firma ou de um arranjo de fatores que se manifestam segundo 

critérios objetivos de decisão e escolha dos modos de entrada. A implementação unilateral pelo 

entrante no mercado estrangeiro não garante que a firma possa obter sucesso no mercado 

internacional, haja vista que a decisão por uma dessas vantagens comparativas poderá 

comprometer o êxito em função de outra. O processo inclui também a escolha de relacionamentos 

que lhes produza maior vantagem a acessos a recursos valiosos em toda sua cadeia como clientes, 

fornecedores, distribuidores e agências governamentais (JOHANSON, 1979; MATTSSON, 1988; 

ROOT, 1994). 

Percebe-se que o conjunto de fatores que afetam o desempenho internacional das 

empresas é bastante variado e complexo. E apesar de o tema ter sido vastamente pesquisado, 

ainda não há um consenso em relação aos modelos explicativos e de predição acerca do 

desempenho organizacional de empresas internacionalizadas. 

Na pesquisa recente brasileira, merece destaque o estudo de Previdelli (1997) que 

evidenciou características da estrutura organizacional de multinacionais que lhe conferiam 

competitividade na arena internacional. Tomando como foco do estudo o grau de 

internacionalização da indústria nacional, Honório (2009) desenvolveu um survey com intuito de 

identificar fatores que influenciam esse nível de comprometimento com o mercado internacional 

através de aspectos de estruturas e estratégias, os quais o autor chamou de determinantes 

estratégicos e organizacionais. Carneiro (2007) desenvolveu um modelo estrutural também 

envolvendo variáveis explicativas de características da empresa (estrutura), estratégia e o 
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ambiente mercadológico, no qual a firma está inserida para explicar o desempenho das empresas 

exportadoras do Brasil. Machado (2010) desenvolveu uma tese relacionando o desempenho de 

pequenas e médias empresas relacionadas com o comprometimento e orientação para o mercado 

internacional. 

Embora os estudos não tratem diretamente da mudança paradigmática do fenômeno da 

internacionalização, utilizam-se de variáveis também abordadas com pesquisas consideradas 

marcos teóricos dessa mudança como a pesquisa realizada por Knight e Cavusgil (2004) que 

analisam empresas nascidas globais, através de fatores relativos à inovação e capacidades 

organizacionais (recursos). Esta última variável envolve categorias de análises que contemplam a 

estrutura organizacional e suas estratégias na arena global.  

Nessa perspectiva, toma-se como base para essa construção teórica a convergência dentre 

esses estudos para a proposta de uma abordagem que contemple variáveis de explicação pautadas 

nessas capacidades organizacionais reconhecendo que dimensões, variáveis e indicadores podem 

ser considerados como intervenientes no desempenho internacional das empresas. Além disso, o 

ambiente mercadológico também é considerado uma dimensão de análise influente nessa 

abordagem teórica, uma vez que há dependência do processo de mudança para que a empresa 

possa obter êxito no mercado internacional. 

Assim, a presente investigação busca esclarecer do ponto de vista teórico o desempenho 

internacional de empresas exportadoras envolvendo análise do seu processo de 

internacionalização através de pressupostos teóricos que abordam o fenômeno. Para tanto, são 

identificadas dimensões categóricas: capacidades organizacionais (recursos) e o ambiente no qual 

são identificados aspectos de ordem cognitiva como cultura e distância psíquica e fatores de 

ordem da própria economia do país anfitrião. 

Desse modo, a pesquisa é dividida em três escopos teóricos para a construção de análise 

sobre o desempenho internacional. O primeiro trata de apresentar um modelo métrico para a 

identificação do constructo “desempenho   internacional”.   O   segundo   se   relaciona   com   as  

capacidades organizacionais da empresa, no qual são apresentadas variáveis psicométricas para 

estabelecer quais são as características da estrutura e da estratégia pautadas na visão baseada em 

recursos que favorecem o bom desempenho. E o terceiro ponto trata sobre o ambiente no qual a 

empresa realiza suas operações além das fronteiras e que aspectos do país anfitrião podem 

facilitar o processo de expansão comercial. 
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As dimensões dessa proposta de leitura do desempenho internacional envolvem duas 

grandes áreas dos estudos organizacionais: a) Gestão Estratégica: Organização Industrial e Visão 

Baseada em Recursos; e b) Negócios Internacionais: Correntes Econômica e Comportamental. Os 

conceitos explorados por essas áreas do conhecimento organizacional já foram amplamente 

investigados em aplicações específicas e fazer uso de pontos de convergências dessas teorias, 

para a explicação do desempenho internacional das firmas, demanda uma construção 

metodológica própria do modelo explicativo proposto por esta tese. 

Por essa razão, optou-se tratar esta investigação através da metodologia de equações 

estruturais que permite a construção teórica de variáveis e a identificação de relação entre elas. 

Para tanto, foi realizado um estudo do tipo survey com as empresas exportadoras do Nordeste. 

Assim, a problematização aqui desenvolvida pode ser melhor operacionalizada na seção a seguir  

1.2. Problema de Pesquisa 
 Diante dos aspectos que compõem o desempenho internacional das empresas e 

envolvendo as variáveis de análise citadas anteriormente, propõe-se o seguinte problema de 

pesquisa:  
Qual o impacto decorrente da influência das capacidades organizacionais e do ambiente 

sobre desempenho internacional das empresas exportadoras? 

1.3. Objetivos da pesquisa  
O principal objetivo deste estudo é analisar o impacto decorrente das capacidades 

organizacionais e do ambiente sobre o desempenho internacional das empresas exportadoras.  

O desdobramento do objetivo principal é traduzido nos seguintes objetivos específicos: 

1) Desenvolver uma proposta analítica sobre a abrangência e complexidade dos 

constructos teóricos (capacidades organizacionais, ambiente e desempenho internacional) que 

compõem o modelo explicativo estrutural integrado;  

2) Operacionalizar o constructo desempenho internacional por meio do escopo conceitual 

da pesquisa recente apoiado nas bases epistemológicas desse conhecimento;  

3) Identificar os tipos de associação esperados entre as variáveis características das 

dimensões (i) desempenho internacional, (ii) capacidades organizacionais e (iii) ambiente; 

4) Verificar a convergência teórica sobre as abordagens desenvolvidas até então sobre o 

desempenho internacional e os achados empíricos dessa pesquisa. 
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1.4. Justificativa 
 A internacionalização é um fenômeno que tem sua base conceitual em evolução e que tem 

apresentado, em seu caráter pragmático, muitas mudanças dos primeiros estudos sobre estratégias 

organizacionais até os dias atuais.  

 A própria dinâmica da construção teórica envolvendo várias abordagens e perspectivas 

sobre o fenômeno em si é inquietante, haja vista a importância do poder de manutenção do 

equilíbrio econômico tão teorizado nos estudos econômicos, podendo ser orquestrado pelo poder 

do decisor das organizações. Essa quebra com as ciências econômicas para os estudos de 

estratégias organizacionais aponta para um caminho teórico exploratório desafiador. As 

abordagens econômicas e comportamentais que se seguiram e que trouxeram ricas contribuições 

também trazem perspectivas explicativas valiosas, mas que produzem novas formas hipotéticas 

sobre o fenômeno. 

A própria dinâmica pragmática que passa o fenômeno como estudado pela pesquisa 

recente aponta para caminhos de pesquisas que podem ser aprimoradas através do envolvimento 

de novas perspectivas teóricas. Embora existam muitos estudos sobre o tema, não foi identificada 

nenhuma pesquisa de um modelo estrutural que envolvesse a arquitetura proposta nesta tese. Dito 

isso, do ponto de vista teórico, essa investigação se justifica por contribuir como um modelo 

estrutural analítico de observar elementos que influenciam a performance internacional das 

empresas. 

Do ponto de vista econômico e social, percebe-se que a compreensão do fenômeno 

internacionalização pode aprimorar as condições de elaboração de estratégias internacionais das 

empresas, uma vez que em conhecendo o caminho e as relações entre as variáveis que afetam o 

resultado organizacional, oriundo de operações realizadas além das fronteiras nacionais, se irá 

aprimorar estratégias que facilitem a condução dos processos organizacionais, embora a 

investigação seja um modelo estrutural explicativo e não preditivo.  

 Do ponto de vista da pesquisadora, estudar o mercado internacional é um grande desafio 

além de uma oportunidade de aprimorar o conhecimento no fenômeno em estudo, uma vez que já 

desenvolveu duas pesquisas de casos com a abordagem da internacionalização, um na perspectiva 

financeira (COSTA, CAMELO e PARENTE, 2010) e outro na perspectiva estratégica (COSTA e 

AÑEZ, 2011) e busca, nessa nova iniciativa acadêmica, aprofundar seu conhecimento sobre o 

tema e contribuir para as próximas pesquisas através desse modelo. 
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1.5. Estrutura da tese 
A tese está organizada em seis capítulos e um apêndice. O Capítulo 1 apresenta o tema, as 

lacunas encontradas na literatura e o problema de pesquisa, além dos objetivos e a justificativa do 

trabalho. O Capítulo 2 aborda os aspectos teóricos da tese, no qual apresenta-se uma revisão da 

literatura sobre os fatores que afetam o desempenho internacional das organizações baseadas em 

preceitos epistemológicos. O objetivo desse capítulo é construir os fundamentos para desenvolver 

o modelo conceitual e os procedimentos de validação empírica. 

O Capítulo 3 apresenta o desenvolvimento dos submodelos estrutural e de mensuração. 

São formuladas as hipóteses de pesquisa propostas para a presente investigação e relacionadas em 

um Diagrama de Trajetórias (Path Diagram). As hipóteses são desenvolvidas por meio de bases 

do referencial teórico abordado no capítulo 2. Em seguida, descreve-se o conjunto de variáveis 

manifestas que pretendem medir os diferentes constructos, formando, assim, o submodelo de 

medida. Assim, é apresentado o modelo de equações estruturais composto pelos dois submodelos 

supracitados. Este modelo é uma construção representativa de uma teoria de relacionamentos e 

influências dos fatores identificados nos capítulos prévios. 

No capítulo 4 é apresentada a metodologia da tese, na qual se apresenta o método de 

pesquisa, a survey explanatória. Também são relatados o desenvolvimento do instrumento de 

coleta de dados, a definição do universo e amostra e o processo de aplicação do questionário. Na 

parte final do capítulo, justifica-se a escolha das técnicas estatísticas para validação do modelo e 

análise dos resultados. 

Os resultados das análises estatísticas e as interpretações dos dados da pesquisa survey são 

apresentados no capítulo 5. Incluem-se as estatísticas descritivas das empresas exportadoras da 

amostra na análise dos pressupostos para aplicação da Modelagem de Equações Estruturais 

(Structural Equation Modeling - SEM), na aplicação da Análise Fatorial Exploratória 

(Exploratory Factor Analysis - EFA) para encontrar o melhor subconjunto de fatores e 

indicadores que apresentem uma combinação ótima de parcimônia e qualidade de ajustamento do 

modelo. Aborda-se o uso da Análise Fatorial Confirmatória (Confirmatory Factor Analysis - 

CFA) para avaliar a qualidade do ajustamento do submodelo de mensuração. Em seguida, 

examina-se o modelo completo de equações estruturais (submodelo de medida + submodelo 

estrutural). Dando continuidade, descreve-se a aceitação ou rejeição das hipóteses propostas que, 

em resumo, respondem ao problema de pesquisa e comprovam o atendimento dos objetivos deste 

estudo.  

No capítulo 7 são apresentadas as consdiderações finais e recomendações, colocando-se 
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ênfase na contribuição acadêmica e na utilidade gerencial dos resultados da pesquisa. Além disso, 

são descritas as limitações do trabalho e as perspectivas para futuros estudos. 

No Apêndice C é apresentado todo o esquema de construção da presente investigação que 

vai desde a pergunta problema até o instrumento de coleta de dados. A Figura 1.1 apresenta a 

sistematização desta tese, detalhando os componentes de cada etapa e seu encadeamento lógico.   
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Figura 1.1. Estrutura da Tese 

 
 Fonte: Elaborado pela autora 
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2. Referencial Teórico 
A primeira parte desta seção, dedicada à construção dos pressupostos teóricos da 

pesquisa, está dividida em três grandes blocos teóricos: (i) estratégia organizacional: teorias e 

conceitos; (ii) vantagem competitiva: estrutura e competência interna; e (iii) escolas do processo 

de internacionalização: conceito e evolução, que buscam elucidar construções teóricas que 

contribuíram para o atual estágio da pesquisa em administração acerca do fenômeno da 

internacionalização.  

Embora investigação tenha um recorte aplicado que se dedica investigar um modelo 

estrutural para explicação de desempenho internacional, conhecer os pressupostos teóricos, que 

foram importantes para a construção das variáveis, permitirá mais adiante o embasamento 

necessário para uma análise epistemológica basilar à obtenção do modelo estrutural proposto na 

segunda parte da seção de referencial teórico. 

Os dois primeiros blocos, citados acima, tratam de teorias que discutem as capacidades 

organizacionais do seu ponto de vista estratégico e estrutural. Ao apresentar essas fontes 

científicas, buscou-se recorrer aos achados mais basilares das variáveis capacidades 

organizacionais - que atualmente são melhor encaixadas na abordagem relacional e teoria da 

visão baseada em recursos – para se conhecer que estrutura investigativa e que relações poderiam 

ser observadas através de investigações já realizadas. 

O terceiro bloco, por sua vez, está relacionado com as teorias voltadas para o fenômeno 

internacionalização, propriamente dito, nas quais a variável ambiente é recorrentemente presente 

a da mesma forma que, para capacidades organizacionais, este bloco também fomenta a 

elaboração do constructo teórico da variável ambiente. Desse modo, este bloco, além de ser 

esclarecedor da evolução do fenômeno organizacional internacionalização, fomenta os aspectos 

importantes para definir o ambiente mercadológico em que as organizações internacionalizadas 

estão inseridas.  

A segunda parte do referencial teórico é a análise epistemológica do fenômeno 

internacionalização na qual são feitas relações teóricas para identificar o caminho percorrido pelo 

fenômeno internacionalização e por mudanças sociais e históricas que promoveram efeitos no 

ambiente organizacional. É sobre os efeitos desses fenômenos que as variáveis capacidades 

organizacionais e ambiente poderão apresentar poder de influência sobre a performance 
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internacional das empresas. A seguir, inicia-se a revisão da literatura anteriormente explicada 

através dos pressupostos teóricos do processo de internacionalização. 

A terceira parte do referencial teórico está destinada a tratar os pressupostos teóricos 

através da perspectiva das variáveis em estudo: capacidades organizacionais e ambiente de forma 

a trazer as bases teóricas conciliadas com a pesquisa recente envolvendo as dimensões de análise. 

A quarta parte visa abordar a evolução do conceito de internacionalização através da 

contextualização da pesquisa recente e apresentando uma breve revisão da literatura sobre 

desempenho internacional que é o constructo de medida utilizado para caracterizar a variável 

dependente a ser explicado pelo modelo estrutural proposto. 

Por fim, após o quadro teórico utilizado como instrumento didático para construção do 

presente referencial teórico, a quinta parte resume os aspectos importantes e conclusivos do 

referencial fundamentais para a compreensão da seção subsequente, o modelo estrutural. 

2.1. Pressupostos teóricos do processo de internacionalização: conceito e evolução  
Os estudos organizacionais pautados nas estratégias adotadas nas empresas têm sua base 

de construção, desde a década de 50, através dos pressupostos da teoria estruturalista 

contingencial (CHANDLER, 1959), mas é a partir da década de 70 que se observa que essa 

discussão toma um contexto mais amplo abrigando a arena global. Então, a internacionalização 

passa a ser um tema foco de análise de estudiosos da área da gestão assim como já era pesquisado 

em economia. 

Em virtude da dinâmica do mercado, nas últimas quatro décadas, percebe-se que o termo 

passou a ser compreendido como um constructo pertencente à estratégia organizacional em um 

contexto de análise mais amplo. A internacionalização passa a ser considerada uma condição 

prerrogativa, uma vez que as empresas que atuam no mercado internacional ou não, 

necessariamente precisam ter preocupação com a formulação das estratégias globais já que seus 

concorrentes são ou podem ser internacionais. 

A seção que segue tem o propósito de apresentar o caminho que percorreu os termos 

internacionalização para estratégias globais pautadas nas abordagens e teorias da gestão que 

apoiaram as pesquisa sobre o tema. 

As teorias que discutem os pressupostos teóricos da internacionalização têm sua origem 

nos estudos de estratégias que estão diretamente relacionadas com a interação da empresa com o 

ambiente. Por essa razão, por vezes, teóricos da ciência da administração apoiaram seus estudos 

acerca dessa interação com o ambiente através de teorias econômicas para discussão dos 
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conceitos de vantagem competitiva organizacional, aplicando conceitos da visão 

macroeconômica das vantagens comparativas das nações. 

Dessa forma, os conceitos focados no ambiente tarefa (PORTER, 1989) das organizações, 

como estratégias e vantagem competitiva estavam intimamente relacionados com os constructos 

relativos à internacionalização que, por sua vez, remonta o esforço das organizações em competir 

na arena internacional, oportunizando assim a criação de vantagem comparativa dos países 

anfitriões. E é sobre esses referenciais que esta seção discutirá teorias que respaldaram os 

conceitos-chave de discussão da tese através de blocos de análise envolvendo: capacidades 

organizacionais e o ambiente. 

O objetivo dessa análise é fornecer subsídios teóricos acerca desses blocos que 

referenciaram a construção de teorias recentes que discutem e remontam os conceitos através de 

sua aplicação atual no contexto dinâmico que vivem hoje os mercados.  

2.1.1. Estratégia organizacional: teorias e conceitos 
A partir da análise sistêmica da administração, percebeu-se que uma simples perspectiva 

de fluxo de informações e matérias na organização era condição necessária para a manutenção da 

eficiência operacional. Porém, do ponto de vista estratégico, seria necessário um esforço maior 

que conferir êxito nas interações com o mercado. Assim, surge a teoria contingencial da 

administração que se dedica a uma abordagem que tem como pressupostos de análise duas 

variáveis básicas: ambiente e tecnologia. 

2.1.1.1. Teoria contingencial 
As alterações ambientais, que a organização está sujeita para garantir o seu correto 

funcionamento, pressupõem uma condição dinâmica entre as diretrizes organizacionais e seu 

ambiente mercadológico. Dito de outra maneira, isso pressupõe a ideia de organização como um 

sistema aberto, cujas múltiplas entradas e saídas interagem com os elementos ambientais e 

influenciam diretamente no seu desempenho (SENGE, 2005). A necessidade de observar os  

aspectos dos fenômenos organizacionais, relativizados com a dinâmica do ambiente mediada pela  

tecnologia, criou efetivas condições para o surgimento da Teoria Contingencial considerando os 

limites da Teoria de Sistemas vigentes até então.   

De todas as propostas teóricas apresentadas, desde a Escola Clássica da Administração, a 

Teoria Estruturalista Contingencial admite uma perspectiva construtivista do conhecimento, de 

forma que todas as propostas anteriores apresentam seu valor pragmático e funcional. Porém, 

essa abordagem trata de reunir aspectos de estrutura observados na administração clássica, 
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burocrática e sistêmica, observando a interação com o mercado, tendo a inovação tecnológica 

como fator gerador da competitividade. 

Na busca por modelos de estrutura organizacional mais eficazes, observou-se que a 

estrutura e o funcionamento das empresas dependiam de sua interface com o ambiente, sendo a 

organização influenciada principalmente por ele, pelas pessoas e tecnologia. 

Para a Teoria da Contingência, assim como a organização, o homem também é 

considerado um sistema complexo influenciável por diversos fatores (homem complexo): valores, 

percepções, características e necessidades pessoais que interferem nos instrumentos de motivação 

e de soluções dos problemas originados pelo enfrentamento do ambiente externo (COSTA e 

AÑEZ, 2012).  

Na Pesquisa de Burns e Stalker (1961), observou-se que essa relação com o mercado se 

dava baseada entre as práticas administrativas e o ambiente externo das indústrias. Nessa 

perspectiva, os autores identificaram dois tipos de organizações: mecânicas e orgânicas, para  

ambientes estáveis e instáveis respectivamente.  

Por sua vez, para Lawrence e Lorsch (1972), a organização ganhava vantagens através da 

diferenciação (da divisão organizada do trabalho) e da integração (pela perspectiva sistêmica de 

relacionar as tarefas), o que acabava promovendo condições satisfatórias de eficiência 

operacional para enfrentamento das mudanças do mercado. 

Esses autores desenvolveram a análise das organizações pautada nos limites das teorias 

dos sistemas que não traduziam mais o padrão de comportamento das organizações. Dessa forma, 

os teóricos da Teoria Contingencial buscavam compreender como a empresa deveria alinhar sua 

estrutura (em um sistema fechado) de forma a atender às demandas e incertezas do mercado 

segundo suas estratégias (sistema aberto) e como a tecnologia poderia catalisar as adaptações e o 

tempo de resposta que as empresas precisam para acompanhar a dinâmica do mercado. É esse 

caráter instrumental, identificado a partir da segunda grande guerra, que influenciou a Teoria 

Contingencial e sua compreensão de como as empresas se relacionariam com o ambiente. 

Chandler (1959), ao investigar em que medida a estrutura organizacional correspondia ao 

nível estratégico de resposta às demandas do mercado, descobriu que o alinhamento existente 

entre estrutura e estratégia está vinculado não de forma causal, mas sim relacional. Dito de outro 

modo, a estrutura pressupõe a estratégia, mas a estratégia pode também preceder a constituição 

da estrutura. A estrutura organizacional deve estar alinhada à estratégia que, por sua vez, 

responde ao nível de instabilidade e incerteza de um determinado mercado. 
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As organizações podem ser classificadas de acordo com o tipo de arranjo estrutural, isto é, 

podem adotar estruturas burocrático-mecanicistas, orgânicas, matriciais ou departamentalizadas.   

Baseado no trabalho de Burns e Stalker (1961) que promoveram a classificação 

(mecanísticas e orgânicas), Morgan (2009) que desenvolveu sua metáfora das organizações como 

organismo, considerando a adaptabilidade (do alinhamento da estrutura à estratégia) e o tempo de 

resposta aos mercados como uma variável que define o padrão de relação que essas empresas 

apresentam com o ambiente e que, portanto, representa sua condição de sobrevivência. 

Além disso, o autor também faz alusão ao estudo de Lawrence e Lorsch (1972) que 

reconhecia na divisão do trabalho e na capacidade de articulação sistêmica das tarefas divididas a 

melhor forma das empresas conseguirem dar respostas rápidas às demandas do mercado.  

A Teoria Contingencial, além de dar ênfase à relação da empresa com o ambiente, 

também discute a capacidade de adaptação através da utilização de tecnologias. Para Morgan 

(2009), a capacidade de inovação das empresas permite que ela se torne mais eficientes em 

relação às demandas econômicas. 

Assim, o autor conclui que a sua metáfora compreende a organização como subsistemas 

interrelacionados de natureza estratégica, que envolvem fatores humanos, tecnológicos e  

estrutural administrativo, que necessitam de uma consistência interna adaptada às condições 

ambientais,  permitindo  a  sobrevivência  das  empresas  através  de  um  processo  de  “seleção  natural”  

(MORGAN, 2009).  

A teoria contingencial aborda aspectos relativos à interação da organização com seu 

ambiente, o mercado segundo a dinâmica e suas leis próprias que promovem o equilíbrio. 

Entendendo o mercado não só como ambiente tarefa, mas principalmente em relação à dinâmica 

internacional que impõe as demandas e ritmos distintos que as organizações precisam adaptar. 

Porém, essa adaptação proposta pela teoria contingencial é observada através de outro 

prisma de análise no sentido de que a organização não só se adapta a dinâmica do mercado, mas 

também promove mudança e interfere no equilíbrio econômico através de suas iniciativas e é a 

teoria de entrepreneurship que discute de forma mais aprofundada essa interação da empresa com 

seu ambiente sob a ótica proativa e intervencionista na dinâmica que o rege.  

Desse modo, a teoria contingencial traz a primeira contribuição acerca das capacidades 

organizacionais defendendo que a estrutura organizacional deve se adequar às demandas 

mercadológicas através da inovação tecnológica. 

2.1.1.2. Teoria de entrepreneurship 
Sob o ponto de vista da análise econômica, Schumpeter, na década de 30, utilizou pela 



19 
 

 19 

primeira vez o termo entrepreneur para referir-se àqueles indivíduos que com suas atividades 

geraram instabilidade nos mercados. De encontro com essa teoria, a Escola Austríaca apresenta 

discordâncias em relação ao termo, já que muitos empreendedores conseguiam aperfeiçoar e 

tornar a rede comercial mais eficiente, anulando as turbulências e criando novas fontes de 

riquezas.  

Neste contexto, Adaman e Devine (2002) destacam que, no campo da teoria econômica, o 

conceito de empreendimento é usado exclusivamente para referir-se à inovação ou atividades que 

equilibram mercados e que são executadas por indivíduos ou empresas em condições de 

incertezas. Os autores apresentam que a definição de empreendedor de Schumpeter considera 

muitos outros conceitos, não incluindo apenas a introdução de novos produtos, mas, 

principalmente, de novos métodos de produção, a abertura de novos mercados, o domínio de 

novas fontes de fornecimento e de matérias-primas, e mesmo a reorganização de uma indústria 

(SCHUMPETER, 1949, 1985). 

O conceito de empreendedorismo também é aplicado no âmbito da organização como um 

todo através do conceito de orientação empreendedora. Essa dimensão é formada por três 

variáveis fundamentais: a inovação, a tomada de risco e a pró-atividade, utilizada por Miller e 

Friesen (1983). 

Schumpeter faz uso da categoria empreendedor para apresentar uma análise distinta da 

teoria econômica neoclássica e mostrar que esse modelo não é capaz de incorporar a análise da 

dinâmica e do desenvolvimento econômico. Logo, a teoria do equilíbrio não incorpora a 

descontinuidade. 

O desenvolvimento, no sentido em que o tomamos, é um fenômeno distinto, inteiramente 

estranho ao que pode ser observado no fluxo circular ou na tendência para o equilibro. É uma 

mudança espontânea e descontínua nos canais do fluxo, perturbação do equilíbrio que altera e 

desloca para sempre o estado de equilíbrio previamente existente. Nossa teoria do 

desenvolvimento não é nada mais do que um modo de tratar este fenômeno e os processos a ele 

inerentes (SCHUMPETER,1985, p. 47).  

Para Schumpeter, inovar produz tanto desequilíbrio quanto desenvolvimento (diferente de 

crescimento econômico enquanto mero aumento do capital), em uma situação em que a 

competição moderna, entre os capitalistas, não se dá por meio do preço, mas sim da tecnologia. 

O papel do mercado na maior parte da literatura microeconômica neoclássica é o de um 

mecanismo equalizador, responsável pela redução de diferenças de rentabilidade entre as várias 
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atividades econômicas possíveis. O mercado é a força niveladora que coordena as ações dos 

agentes econômicos individuais permitindo o atingimento do equilíbrio econômico por meio do 

mecanismo de preços como alocador universal de recursos. Os fenômenos econômicos que se 

desviam do equilíbrio podem ser produtos de acidentes temporários, corrigíveis pela ação livre do 

mecanismo de preços, que dirige a alocação de recursos, garantindo o equilíbrio geral do sistema 

econômico. 

Constatando que a mudança, a inovação, o surgimento de novos concorrentes, os 

fenômenos de rendimento crescente e os resultados financeiros discrepantes da média do 

mercado são fenômenos comuns, alguns pesquisadores em economia partem em busca de um 

quadro conceitual capaz de explicar esses fenômenos não como aberrações de um modelo de 

equilíbrio, mas como ocorrências esperadas em um modelo que gera e preserva diferenças de 

desempenho.  

Para a escola austríaca, o mercado, longe de ser caracterizado pelo equilíbrio, é um 

processo de descoberta interativa que mobiliza informações divergentes e conhecimentos 

dispersos. As firmas obtêm lucros por meio da descoberta de oportunidades e da mobilização 

pioneira de recursos operada pelos empreendedores. Esses últimos, motivados pela perspectiva de 

lucros excepcionais, procuram sempre inovar, gerando novos arranjos econômicos e, 

consequentemente, causando o desequilíbrio do Mercado (VASCONCELOS e CIRYNO, 2000). 

A internacionalização dos mercados é proeminente do aumento de empresas 

empreendedoras na economia global e reflete que as trajetórias da pesquisa de negócios 

internacionais e do espírito empreendedor estão se intersectando com maior frequência. O 

conceito de empreendedorismo internacional é definido como uma combinação de conduta 

inovadora, proativa e na procura de riscos que cruza as fronteiras nacionais e tenta criar valor nas 

organizações. (MCDOUGALL e OVIATT, 2000; JOHANSON e VALHNE, 1977).  

Esse conceito é um processo organizacional amplo, que inclui a cultura organizacional da 

empresa, e que busca gerar valor através da exploração de oportunidades no mercado 

internacional.  

É na perspectiva das decisões dos empreendedores que a abordagem da formação das 

estratégias passa a ser estudada não só como elemento normativo do processo de tomada de 

decisão, mas principalmente na compreensão da construção da estratégia no campo cognitivo 

(MITINZBERG, 1973) que preconiza o desenvolvimento dessa pesquisa saindo da forma 

tradicional de ler o pensamento estratégico da Escola de Harvard.  
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Os estudos orquestrados por Schumpeter nortearam também a visão baseada em recursos, 

sobretudo o que se refere aos recursos organizacionais de estratégia uma vez que defendeu que o 

empreendedor através da sua prospecção estratégica poderia criar condições diferenciais para a 

melhor utilização dos recursos organizacionais gerando vantagem competitiva. 

2.1.1.3. Abordagem da formação estratégica 
As mudanças estratégicas causam certa ruptura ao longo do tempo nas organizações. As 

corporações convivem com relativa estabilidade que é interrompida com uma mudança de 

estados demandados geralmente por aspectos ambientais. Embora essas mudanças estejam 

relacionadas ao contexto macroeconômico e político, é relevante observar alguns pontos 

questionáveis na gestão estratégica da empresa: a) se o processo de formação estratégica é 

composto inclusivamente por momento de ruptura ou b) se a evolução é parte de uma estratégia 

única composta por uma adaptação incremental (OLIVEIRA, 2008). Na segunda situação, as 

organizações apresentam traços de planejamento buscando a mudança estratégica para expansão 

e desenvolvimento de novos negócios. 

O ponto central para a administração estratégica será sustentar a estabilidade de mudanças 

estratégicas adaptáveis (gradativas e incrementais) estabelecendo o gerenciamento do processo de 

ruptura (DEWIT e MEYER, 2004). 

As mudanças incrementais são aquelas que imprimem pequenas modificações em partes 

da organização, sua principal característica é o incrementalismo progressivo sem romper 

abruptamente os processos vigentes. 

A natureza contextual e processual é mais adequada à progressão estratégica das 

organizações que seguem determinada trajetória. Assim, as decisões das organizações demandam 

esforços dos gestores para compilar o maior número de variáveis que contemplem a formação de 

uma estratégia adequada (PETTIGREW, 1985). Para o autor, é importante que a formação da 

mudança estratégica observe três fatores: a) o conteúdo que produziu condições para a mudança 

estratégica; b) contextos internos e externos nos quais ocorreram a mudança; e c) processos e 

ações que caracterizam a forma sob a qual a estratégia foi implementada. Dessa forma, as 

organizações têm condições de vislumbrar a melhor forma de executar a mudança estratégica. É 

importante frisar que, mesmo diante desses fatores, cada organização requer uma forma exclusiva 

de análise de cada mudança no ambiente organizacional seja ela desenvolvida de forma 

emergente ou deliberada. 

O pensamento que estabelece os caminhos estratégicos da organização está intimamente 

ligado a decisões do ponto de vista macro da empresa como a missão e visão. A partir desses 
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parâmetros balizadores são traçados objetivos e tarefas para o alcance da missão. Sob a 

perspectiva do planejamento estratégico, isso se dá através do diagnóstico e análise do ambiente 

micro e macroeconômico que devem estar alinhados à estrutura organizacional. 

A formação da estratégia é uma das dimensões mais observadas nos estudos de Dewit e 

Meyer (2004) uma vez que, a partir dela, os gestores podem desenvolver sua estrutura 

organizacional (CAHNDLER, 1962). As estratégias deliberadas e emergentes envolvem o 

paradoxo relativo de como as diretrizes são traçadas e que motivações são norteadoras das 

escolhas (DEWIT e MEYER, 2004; MINTZBERG, 1973; MINTZBERG et. al, 2000). As 

estratégias deliberadas se referem à ação planejada e intencional em relação à implementação da 

estratégia, ao passo que as emergentes são frutos de reações a eventos que estão fora dos planos.  

As vantagens da utilização de planos podem ser resumidas por algumas características, 

tais como: senso de direção; foco na implementação de metas e divisão das tarefas; geração de 

compromisso; contribuição na coordenação das atividades (ANDREWS, 1987); otimização e 

programação das ações. No entanto, o planejamento é somente a construção de um bloco no 

caminho contínuo dos eventos que realmente determinam a estratégia (QUINN, 1978; PEREIRA, 

SOUSA E LUCIAN, 2009). 

As estratégias emergentes, por sua vez, são características de organizações que não 

utilizam planos para as definições de suas ações e que, portanto, tem um caráter mais orgânico 

uma vez que atuam no mercado segundo o aspecto contingencial de seu ambiente. (DEWIT e 

MEYER, 2004). É um processo interativo de pensar e agir ao mesmo tempo. As vantagens das 

estratégias emergentes podem ser resumidas com as seguintes características: oportunismo 

(QUINN, 2002); flexibilidade; aprendizado e decisões empreendedoras. Essas decisões podem 

ocorrer também com organizações que tenham estratégias deliberadas, mas que, por questões 

circunstanciais, tomem outros caminhos estratégicos (MINTZBERG, 1973; MINTZBERG et al., 

2000). 

A formação desses dois tipos de estratégias obedece a parâmetros bem distintos.  

Enquanto a deliberada foca em uma direção e na execução, a emergente busca oportunidades sem 

se preocupar com a direção de modo que a condução do negócio será guiada segundo a 

oportunidade de mercado de acordo com Pereira, Souza e Lucian (2009, p.4). 

A ferramenta mais utilizada, para colocar em prática as estratégias deliberadas, é o 

planejamento estratégico. No entanto, deve existir margem para que as oportunidades não 

planejadas sejam aproveitadas e as mudanças incrementais (emergentes) possam ser colocadas 
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em prática. As estratégias deliberadas e emergentes são opostas, mas podem ser complementares 

já que existe a necessidade de se planejar e ao mesmo tempo se adequar às mudanças ocorridas 

no ambiente. 

A estratégia é um campo mais exploratório e de inovação que de planejamento. Para 

reconhecer a formulação de uma estratégia de inovação é necessário romper com o status quo.  

Por essa razão, são direcionadas muitas críticas ao incrementalismo que são referentes à questão 

de quando, se incrementam ações de acordo com aspectos contingenciais, não se faz estratégias.  

Existe uma linha muito tênue sobre o que se compreende em relação ao incrementalismo 

na implementação das estratégias emergentes uma vez que a adaptação é característica de 

tomadas de decisão pautadas em oportunidade. Na tentativa de esclarecer o que seria esse padrão 

de adaptação relativo às teorias emergentes, Lam e With (1999) escreveram sobre as teorias das 

escolhas adaptativas. 

2.1.1.4. Teoria das escolhas adaptativas 
A visão do modelo da escolha adaptativa elaborado por Lam e White (1999) consiste em 

promover adaptações organizacionais quando ambiente sofre mudanças, através de um 

mecanismo de ajuste de forma a manter a sua sobrevivência. O modelo enfatiza o papel das 

escolhas gerenciais que as organizações precisam fazer quando inclusas no processo de 

internacionalização. Dessa forma, a teoria corrobora o que postulou Chandler (1962) em relação à 

teoria contingencial na qual o autor defende a ideia de que a estratégia precede a estrutura. De 

forma análoga, para Lam e White (1999), as escolhas adaptativas modificam a estrutura com a 

finalidade de atender às demandas da nova condição mercadológica pautadas nas decisões 

gerenciais.  

Em termos de estratégias globais, uma vez que decidem se internacionalizar, as 

organizações tendem a mudar, passando de corporações domésticas a multinacionais, fato que 

evoca escolhas gerenciais críticas, tais como as relacionadas à estrutura da organização. 

São consideradas as exportações, joint ventures e instalação de subsidiárias, não sendo 

mencionadas como ocorrem as escolhas adaptativas nos processos de licenciamento ou aquisição. 

Os precursores da teoria, Lam e White (1999), sugerem que este modelo complementa os 

modelos de estágio de internacionalização, tais como o ciclo de vida do produto ou o de Uppsala. 

Entretanto, tanto os modelos de estágio sequenciado quanto o modelo da escolha adaptativa 

consideram os gerentes como indivíduos racionais que têm suas limitações cognitivas 

(KOVACS, MORAES e OLIVEIRA, 2005). 

O modelo desenvolvido em estudo de uma grande empresa diversificada de Taiwan 
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considera que organizações diferentes originam soluções idiossincráticas distintas de acordo com 

as suas soluções gerenciais a cada desafio. Os dilemas encontrados durante o processo de 

internacionalização são os de estratégia, os estruturais, os de recursos humanos e a própria 

interação desses dilemas. 

As escolhas gerenciais têm sua relevância no processo, mas de acordo com estudos da 

escola de Frankfurt, baseadas na Teoria Contingencial, as escolhas não moldam o ambiente 

conforme proposto por Child (1972). Nessa perspectiva, a teoria das escolhas adaptativas se 

assemelha mais a aspectos incrementais que propriamente as estratégias emergentes. Se remete 

ao processo criativo, emergente e de aprender com os erros de Mintzberg (1998). 

A seção de análise tratou de apresentar teorias e abordagens que dizem respeito ao 

pensamento estratégico a partir da sua concepção. Ademais, enfatizou aspectos do seu caráter 

comportamental e cognitivo do decisor que estão relacionados com as capacidades 

organizacionais de criarem estratégias e relações na arena competitiva, de forma a desenvolver 

vantagem competitiva diferenciada no mercado. A seguir, essa vantagem competitiva será melhor 

elucidada através da perspectiva dos recursos estruturais da organização. 

2.1.2. Vantagem competitiva: estrutura e competência interna 
 Esse bloco de análise trata das questões estratégicas a partir de teóricos que observaram a 

eficiência operacional e a estrutura organizacional como categoria de análise essencial para a 

promoção da eficácia estratégica.  

2.1.2.1. Teoria do crescimento da firma 

O estudo do crescimento das firmas tem se intensificado nas últimas décadas, 

especialmente após a publicação da clássica obra de Penrose (1959) que se aproxima antes de 

alguns desenvolvimentos da teoria das organizações, em curso entre as décadas de 1950 e 1960, 

especialmente da teoria comportamental da firma. Chandler (1962, 1977, 1990) também escreve 

acerca dos pilares da teoria do crescimento das firmas, além de ser considerado um dos 

fundadores da área da administração estratégica, que contribuiu para a compreensão dos 

mecanismos de crescimento das firmas, quando relaciona a variável ambiente com a estrutura 

organizacional. 

Diferente do que mostra a teoria microeconômica neoclássica, a teoria do crescimento da 

firma enfatiza este processo como sendo o núcleo da análise da firma e também enfatiza a 

capacidade de a firma influenciar a estrutura de mercado na qual está inserida, não tendo apenas o 

lucro como cerne do esforço dos decisores. A estrutura de mercado e da indústria operam 
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também como condicionantes do crescimento. Porém, sua análise ignora aspectos fundamentais 

do processo de crescimento de competição, tais como a diversificação de atividade e 

diferenciação de produtos (LAWRENCE e LORSH, 1972). 

Penrose (1959) define a firma como um conjunto de recursos produtivos que podem ser 

utilizados de acordo com os objetivos da direção da empresa. Seu trabalho reflete uma importante 

abordagem e influência à teoria do crescimento da firma. Porém, como fator limitante, a autora 

enfatiza os obstáculos e condicionantes internos à expansão da firma dando, portanto, menor 

importância aos estímulos e obstáculos externos.  

Ao contrário da teoria neoclássica, que impunha limite ao tamanho da firma, Chandler 

(1962, 1977) esclarece que duas ondas de inovações organizacionais romperam os limites ao 

crescimento da firma. Primeiramente, foi a integração vertical em atividades encadeadas em 

unidades distintas. A segunda foi a organização multidivisional ou Forma M, forma 

multidivisional, com considerável autonomia operacional e com uma gerência central responsável 

pelas estratégias e finanças, que tornou-se a forma padrão de estruturação das corporações.  

Penrose (1959) esclarece que a acumulação de capital envolve o crescimento do conjunto 

de capacitações da firma, no qual os recursos humanos e físicos se combinam na criação e no 

desenvolvimento de conhecimentos específicos como solução para problemas em várias áreas da 

atividade empresarial. E, ao contrário do pensamento neoclássico, para a autora, explica que não 

há um tamanho ótimo da firma, já que o crescimento se dá, por meio da gestão dos recursos. 

Assim, o principal motivo do crescimento das firmas pode ser explicado a partir da comprovação 

de que as decisões de investimentos são determinadas pelas oportunidades de se aumentar o 

lucro.  

Segundo Chandler (1990), o crescimento da grande empresa moderna está associado a 

uma cadeia de eventos interligados. O autor propõe que o principal motivo para o crescimento 

das firmas é atribuído à obtenção de economias de escala e escopo que são, intrinsecamente, 

relacionadas à redução dos custos de transação. O autor afirma que tais economias permitem às 

firmas se expandirem aumentando proporcionalmente o número de transações internamente 

através das seguintes estratégias:  

a) expansão de volume: aumento das vendas dentro do mercado no qual a firma opera; 

b) dispersão geográfica: entrada em regiões distintas com os bens/serviços ofertados; 

c) integração vertical: movimento à montante e à jusante na cadeia de valor; 

d) diversificação da produção: desenvolvimento de novos produtos/negócios em termos 
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de relação às atividades anteriores da firma. 

Segundo o autor, existem dois fatores de crescimento. De um lado, há os indutores 

internos que são aqueles formados a partir da constatação da existência de folga de recursos 

produtivos. Por outro lado, há os indutores externos que estão associados à estrutura industrial.   

Para Penrose (1959), outro obstáculo interno ao crescimento reside no excesso de 

ociosidade dos recursos. Para ela, o excesso de folga de recursos cria dificuldades para uma 

utilização mais racional dos recursos, prejudicando o crescimento. Assim, a autora defende a 

busca pela otimização dos recursos. O excesso de eficiência, também se apresenta como um 

obstáculo interno ao crescimento da firma. Isso ocorre quando a firma mantém altos níveis de 

eficiência na utilização de seus recursos, e não os têm em suficiente disponibilidade para crescer. 

De uma forma geral, a teoria do crescimento da firma passou a apresentar um olhar mais 

organizacional aos aspectos econômicos que até então era focados pelos pesquisadores. A 

capacidade produtiva da indústria tem uma força significativa de interferência nos padrões de 

crescimento da economia que, por sua vez, está pautada na sua estrutura organizacional e na 

gestão de recursos. Nessa perspectiva, estudo posterior pautado na condição de competição da 

indústria observa outros aspectos próximos ao ambiente tarefa da organização que reflete 

aspectos da eficiência operacional e estratégica como balizadores das forças de competição 

(PORTER, 1989) conforme pode ser observado através do modelo de análise do Diamante. 

2.1.2.2. Modelo de análise do diamante  

O Modelo de análise das cinco forças de Porter (1986) deu base à compreensão 

microeconômica do ambiente tarefa organizacional, observando os agentes intervenientes que 

interagem com a organização e que permitem que essa interação possa acontecer de forma mais 

eficiente através do poder de negociação de cada agente. O governo e a tecnologia foram 

categorias de análise que ingressaram nesse modelo de forma relacional com todos os demais 

agentes que exercia força direta e indireta, definindo o padrão da indústria em análise. 

O modelo de análise Diamante aperfeiçoa a primeira proposta das cinco forças e consiste 

em um sistema mutuamente fortalecedor, no qual o efeito de um determinante é dependente do 

estado dos outros de forma isolada ou conjunta criando um contexto no qual as empresas nascem 

e competem desenvolvendo a vantagem competitiva.  

Esses determinantes constituem um sistema complexo, através dos quais características 

regionais influem no sucesso competitivo. A vantagem em uma indústria vem do intercâmbio 

auto-fortalecedor das vantagens em várias áreas, criando um ambiente difícil de ser reproduzido 
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pelos competidores estrangeiros. A operação e a influência mútuas dos determinantes ajudam a 

entender como as indústrias e grupos de indústrias competitivos nascem e se modificam, e 

também como elas morrem (PORTER, 1989).  

Além dos determinantes, duas variáveis adicionais podem influenciar o sistema: as 

oportunidades resultantes da própria dinâmica de mercado agrupando os acontecimentos fora do 

controle das empresas e o governo que, ao agir sobre o sistema, pode interferir na 

competitividade nacional, dependendo da característica e do nível de dependência de determinada 

indústria. A vantagem competitiva nacional em uma indústria é perdida quando as condições do 

Diamante do país deixam de apoiar e estimular o investimento e a inovação para corresponder à 

estrutura evolutiva das empresas da indústria, resultantes de uma acomodação em função do 

sucesso alcançado. 

Para Porter (1986), a influência do país-sede da empresa é de importância central para o 

nível de crescimento e produtividade; explicações imperfeitas voltadas ao ambiente 

macroeconômico, como taxa de câmbio, taxa de juros e déficits governamentais, mão-de-obra 

barata e abundante, recursos naturais, políticas governamentais e práticas gerenciais não eram 

suficientes para analisar a posição competitiva dos setores no âmbito das fronteiras nacionais. A 

reflexão do autor, nesse sentido,   serve  para  “buscar  características  decisivas  de  uma  nação  que  

permitem às suas empresas criar e manter a vantagem competitiva em determinados campos, isto 

é,  a  vantagem  competitiva  das  nações”  (PORTER,  1989b,  p.19). 

A criação e sustentabilidade de uma vantagem competitiva eram decorrentes da 

capacidade da empresa em melhorar e inovar continuamente sua estratégia ao longo do tempo 

(PORTER, 1989; HITT, 2005). Desse modo, o autor apresenta os determinantes da vantagem 

competitiva nacional, componentes do denominado Modelo Diamante (figura 2.1). A aplicação 

do modelo permite identificar as razões pelas quais áreas geográficas especificas se especializam 

e se sobressaem na competição internacional, explicando o que leva um país a estabelecer 

vantagem competitiva. 

As condições dos fatores, em acordo com as clássicas teorias econômicas, referem-se aos 

fatores de produção como mão-de-obra, território, recursos naturais, capital e infraestrutura 

necessários à competição. No entanto, cabe às indústrias localizar a fonte de vantagem 

competitiva não nesses fatores básicos, mas nos avançados, em que o país não herda, mas gera 

nos setores sofisticados como recursos humanos qualificados ou base tecnológica científica. 

Existe, portanto, uma linha tênue entre aspectos de infraestrutura e a sinergia de uma condição 
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estratégica que juntos oportunizam a geração de vantagem competitiva de um segmento.  

A composição e a natureza da demanda interna exercem um efeito desproporcionalmente 

elevado sobre como as empresas percebem, interpretam e respondem às necessidades dos 

compradores. Na medida em que os compradores exigentes pressionam para inovar e conquistar 

vantagens competitivas mais sofisticadas do que os rivais externos, este vértice é capaz de forçar 

as empresas a responderem aos desafios internacionais. (KOVACS, MORAES e OLIVEIRA, 

2005, p. 233).  

O determinante da vantagem nacional refere-se às indústrias correlatas e de apoio, 

relacionadas ao conceito da cadeia de valor das organizações (PORTER, 1989a). A presença de 

fornecedores internos dotados de competitividade internacional que criam e entregam insumos 

com maior eficácia de custo e eficiência, flexibilidade, atendimento veloz e preferencial afeta o 

desempenho da empresa focal, por estarem inseridos em uma corrente maior de atividades e seus 

elos entre as empresas, denominado Sistema de Valor (PORTER, 1989a, p. 46).  

O determinante referente à estratégia, estrutura e rivalidade das empresas denota as 

circunstâncias nacionais e influência ambiental nas práticas. 

 

Figura 2.1: Os Determinantes da Vantagem Competitiva da Firma  

 
 

Fonte: Porter (1989, p. 88). 

O papel do governo é de suma importância já que exerce influência nos determinantes, 

com foco na criação de fatores especializados, intervenção nos mercados dos fatores e 

monetários, aplicação de normas rigorosas sobre produtos, segurança e meio ambiente, além de 

regulamentação da concorrência e a promoção de objetivos que conduzam a investimentos 

sustentados. Contudo, em muitas situações, o conceito de indústria extrapola as fronteiras 

nacionais com devidas políticas governamentais diferenciadas.  
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Assim como o Modelo Diamante, outras teorias também priorizam aspectos internos de 

cunho relacional para a manutenção da competição na gestão de negócios e não mais na gestão da 

empresa, uma vez que o negócio ultrapassa as fronteiras organizacionais através da valorização 

dos recursos através da cadeia de suprimento e é nessa perspectiva que a Teoria Baseada em 

Recursos desenvolve conceitos e metodologia de análise do negócio, conforme apresentado na 

próxima seção. 

2.1.2.3. Teoria baseada em recursos 

A Teoria Baseada em Recursos é fruto de um processo evolutivo do conhecimento que 

surgiu através do conceito da Visão Baseada em Recursos (Resource-based View – RBV) que 

considera as empresas como um conjunto de recursos produtivos e estratégicos que lhes 

permitem alcançar diferentes estágios de desempenho. A VBR ou RBV se desenvolveu a partir 

do conceito de firma sugerido por Penrose (1959), que analisou os processos de crescimento de 

firmas como caracterizados pelas oportunidades externas e internas, as quais são decorrentes do 

seu conjunto de recursos. A Visão Baseada em Recursos prioriza a heterogeneidade, ou seja, as 

firmas se diferenciam em seus recursos e a análise estratégica para aquisição de vantagem 

competitiva deve partir desse fato. 

 Os recursos da empresa são a base para que seja desenvolvida uma estratégia 

organizacional que gere uma vantagem competitiva sustentável no mercado (HITT, 2001). Eles 

normalmente são classificados em cinco grandes categorias: 

a) Recursos financeiros: nos quais está incorporado todo o dinheiro que a empresa 

usa para criar e programar estratégias. Pode ser o dinheiro de empreendedores, acionistas, 

credores e bancos; 

b) Recursos humanos: neles estão reunidos os treinamentos, experiência, julgamento, 

inteligência, relacionamento e o modo de enxergar de gerentes e funcionários de uma 

organização. Os recursos humanos não se resumem apenas a empreendedores e gerentes. Cada 

funcionário da empresa é visto como peça fundamental para o sucesso da empresa independente 

do cargo que ocupe; 

c) Recursos organizacionais: esses estão atribuídos a um grupo de pessoas. Se 

relacionando à estrutura formal de reporte da empresa; sistemas formais e informais de 

planejamento, controle e coordenação; cultura e reputação. Também estão inclusas as relações 

informais dentro de uma empresa e seus ambientes; 
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d) Recursos físicos: são definidos por toda tecnologia física utilizada na empresa. 

Isso inclui planta e equipamentos da empresa, localização geográfica e seu acesso à matéria-

prima; 

e) Recursos relacionais: são os recursos externos necessários ou afetados pela 

empresa, ou seja, os fornecedores, reguladores, parceiros, ambiente, entre outros. 

Para Grant (1991), os recursos podem ser definidos como ativos que são aqueles fáceis de 

serem identificados, são os chamados recursos tangíveis, e também existem os que não são 

claramente notados e quantificados que são os recursos intangíveis e que estejam 

semipermanente vinculados à empresa. De acordo com Pike, Roos e Marr (2005), recursos 

intangíveis são classificados em três principais grupos – humanos, organizacionais e relacionais. 

E os recursos tangíveis são os recursos monetários e físicos, conforme  apresentado  no quadro 

2.1. 

Quadro 2.1. Categoria de Recursos 

Grupo de 

Recursos 

Propósito do Recurso Proprietário Controle de 

Recurso 

Humano Recursos que são intrínsecos às 

pessoas como sua criatividade, 

comportamento, educação e 

capacidades. 

Pelos 

empregados 

Pela empresa 

Organizacional Recursos desenvolvidos pela empresa 

como: marca, imagem, know-how, 

cultura, sistemas e estratégias. 

Pela empresa Pela empresa 

Relacional Recursos externos que a empresa 

necessita ou afetam a empresa como: 

fornecedores, clientes reguladores e 

parceiros. 

Por outras 

partes 

Por outras partes 

Físico Propriedades da empresa como 

prédios equipamentos, materiais e 

produtos. 

Pela empresa Pela empresa 

Monetário Dinheiro da empresa ou outro bem 

financeiro equivalente que possa ser 

convertido em dinheiro pela empresa. 

Pela empresa Pela empresa 
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Fonte: Pike, Roos e Marr (2005). 

As empresas poderão usufruir melhor esses recursos, transformando-os em grandes 

estratégias no mercado. Completando esse pensamento, as estratégias de internacionalização e 

expansão, as empresas deveriam perguntar sobre quais recursos permitiriam ou aumentariam a 

vantagem competitiva, servindo esses também para definir a sequência de entrada em novos 

mercados. À indústria e ao ambiente externo, é dispensado um papel secundário; as 

oportunidades de crescimento internacional seriam apenas aproveitadas se a organização 

dispusesse dos recursos necessários ou pelo menos pela capacidade de criá-los (WERNERFELT, 

1984). 

O processo de internacionalização também influenciará na criação de novos recursos 

estratégicos. Isso porque o processo de internacionalização proporciona às empresas 

oportunidades de desenvolvimento além daquelas relacionadas aos ganhos de competitividade 

nos mercados nacionais.  

O aprendizado como resultado de atividades internacionais é intensificado com claros 

reflexos no desenvolvimento da organização e na capacidade de enfrentamento da concorrência 

do mercado doméstico. 

As vantagens competitivas de uma organização podem ser definidas como um conjunto de 

características que fazem o diferencial da empresa, pois apresentará mais valor aos seus clientes, 

comparado aos seus concorrentes. Segundo Porter (1986), a vantagem competitiva advém do 

valor que a empresa cria para seus clientes em oposição ao custo que tem para criá-la. Isso quer 

dizer que a formulação de uma estratégia competitiva é muito importante para a empresa, pois ela 

dificilmente poderá criar condições, concomitantemente, para responder a todas as necessidades 

de todos os segmentos de mercado atendido. 

Na visão baseada em recursos, as empresas são observadas como um conjunto de recursos 

que não podem ser livremente comprado e vendido no mercado (WERNEFELT, 1984). À medida 

que esses recursos específicos da organização geram benefícios econômicos e não podem ser 

perfeitamente duplicados pelas empresas concorrentes, eles podem ser fontes de vantagem 

competitiva sustentável (BARNEY, 1991; HITT, 2005). Como fonte de vantagem competitiva 

analisa quatro perguntas que devem ser levantadas. Essas questões mostram se os recursos são 

valiosos, raros, difíceis de imitar e organização. 

 
Quadro 2.2.  Perguntas necessárias para análise VRIO 
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Questões Perguntas 

Valor O recurso permite que a empresa explore uma oportunidade no ambiente 

e/ou conseguirá neutralizar uma possível ameaça externa? 

Raridade O recurso é controlado atualmente apenas por uma pequena parte dos 

concorrentes? 

Imitabilidade As empresas sem o recurso precisam de um grande investimento para 

obtê-lo ou desenvolvê-lo? 

Organização A empresa está organizada (normas e procedimentos) para dar suporte à 

exploração de seus recursos valiosos, raros e custosos para imitar? 

Fonte: Baseado em Barney e Hesterly (2007). 

A proposta do modelo VRIO de Barney (2007) é compreender aspectos qualitativos dos 

recursos em análise para que a definição do seu posicionamento seja feito de forma linear, não 

traduzindo a real condição do recurso. Na primeira questão, no que diz respeito ao valor do 

recurso, que permite que uma empresa estude uma oportunidade externa ou anule uma ameaça. 

Seus recursos são valiosos e podem ser considerados como forças da empresa e o seu valor é 

medido apenas na medida em que permite à empresa melhorar seu conjunto de recursos 

competitivos.  

Estudar os impactos de seus usos nas receitas e custos em uma organização é uma forma 

de identificar o alcance dos recursos e capacidades de uma empresa. Normalmente, as empresas 

que usam seus recursos para explorar oportunidades e diminuir ameaças perceberão de uma 

forma mais rápida, um aumento em suas receitas líquidas ou uma diminuição em seus custos 

líquidos, se comparar com a situação em que os recursos não eram utilizados dessa forma 

(VINANA, 2010).  

A raridade, caso o recurso seja utilizado e controlado por muitos concorrentes, deixará de 

ser uma fonte de vantagem competitiva para qualquer um deles. Ou seja, os recursos valiosos em 

comum entre várias empresas serão fontes de paridade competitiva. Caso o recurso não seja 

utilizado e controlado por outras empresas é que poderá ser uma fonte de vantagem competitiva. 

Os recursos de uma empresa considerados raros e valiosos apenas serão considerados 

fontes de vantagem competitiva caso as empresas que não os possuírem enfrentarem uma 

desvantagem de custo para obtê-los e desenvolvê-los em relação às empresas que já 

disponibilizam esses recursos que são os chamados recursos imperfeitamente imitáveis.  
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Caso as empresas concorrentes não possuam desvantagens de custos para conseguir ou 

desenvolver os recursos que são exclusivos da empresa vantajosa, então esse modelo de imitação 

criará paridade competitiva no setor. A forma de imitação pode acontecer de duas maneiras, pode 

ser uma duplicação direta ou substituição. As empresas que imitam os recursos podem tentar 

duplicar diretamente os recursos que a empresa com vantagens possui. Caso o custo dessa 

duplicação seja muito alto, uma empresa com esse recurso pode ter uma vantagem competitiva 

sustentável, já se os custos forem baixos qualquer vantagem competitiva será temporária 

(VIANA, 2005). 

A facilidade de algumas empresas para adquirir, desenvolver e usar recursos muitas vezes 

depende de seu lugar no tempo e espaço. Tendo em vista que, o tempo e a história passam, as 

empresas que, não disponibilizam de recursos dependentes desses fatores, enfrentam uma 

desvantagem de custo para obtê-los, criá-los e desenvolvê-los, já que isso implicaria que 

recriassem a história. Existem pelo menos duas formas pelas quais razões históricas únicas 

podem proporcionar uma vantagem competitiva sustentável a uma empresa. Primeiramente ela 

pode ser pioneira no ramo, sabendo melhor identificar uma oportunidade. Outra forma, dessas 

razões históricas, únicas baseia-se na dependência de caminho, quando fatos iniciais em sua 

evolução têm grandes efeitos sobre eventos subsequentes. Na história da vantagem competitiva a 

dependência do rumo mostra que uma empresa pode obter uma vantagem competitiva no período 

presente, caso se fundamente na aquisição e desenvolvimento de recursos de períodos passados. 

A relação entre recursos de uma empresa e sua vantagem competitiva pode ser 

casualmente ambígua. Isso mostra que empresas imitadoras podem não entender as relações entre 

recursos e vantagens controlados pelas empresas. Normalmente os administradores de uma 

organização compreendem quais são as fontes de suas próprias vantagens competitivas. É 

provável que outros gestores de outras empresas também consigam entender essa relação de 

fontes e vantagens, facilitando assim na compreensão de quais recursos esses deveriam duplicar. 

Porém, nem sempre os administradores de uma determinada organização entendem de forma 

clara essa relação, pois é possível que existam recursos tão certos e comuns para os gestores, que 

provavelmente eles nem se der conta deles (BARNEY, 1991). 

Os recursos podem ser um fenômeno social complexo, que ultrapassa a maneira das 

empresas de gerenciar e influenciar sistematicamente. Muitos são os recursos de uma empresa 

que podem ser socialmente complexos como relações interpessoais entre gerentes, cultura da 

empresa, e seu renome entre fornecedores e clientes. 
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Para Barney (1991), no primeiro momento, pode parecer que as patentes de uma empresa 

tornassem muito caro para a concorrência imitar seus produtos. Porém, sob outra forma, as 

patentes podem diminuir ao invés de aumentar esses custos de imitação. A partir do momento 

que uma empresa entra com pedido de patente, essa é obrigada a revelar uma grande quantidade 

de informações sobre seu produto. Ao possuir uma patente a empresa pode proporcionar 

informações importantes para concorrentes sobre como imitar sua tecnologia. 

Em relação a recursos intangíveis como know-how, sinergia, patentes e conhecimentos 

existe uma abordagem que incorpora esses recursos como sendo os mais valiosos para a 

organização. Nesse sentido, Grant (1996) escreveu acerca da visão baseada no conhecimento 

conforme apresentado a seguir. 

 2.1.2.3.1.Visão baseada no conhecimento 

A abordagem da visão organizacional baseada no conhecimento configura uma percepção 

de que o conhecimento precede a perspectiva estrutural, não só no seu caráter estratégico como 

escrito por Chandler (1962), mas como parte dessa estrutura. Na análise de Grant (1996), a visão 

baseada em conhecimento (knowledge-based view – KBV) considera o conhecimento como o 

mais estrategicamente importante recurso da firma, portanto podendo ser considerada uma 

consequência da RBV.  

As questões com as quais a KBV preocupa-se estão além dos interesses tradicionais da 

gestão estratégica – escolha estratégica e vantagem competitiva -, direcionando-se para alguns 

outros interesses fundamentais da teoria da firma, notadamente a natureza da coordenação dentro 

da firma, a estrutura organizacional, o papel do gerenciamento e da alocação dos direitos da 

tomada de decisão, os determinantes dos limites da firma e a teoria da inovação (VIANA, 2010). 

Para Kogut e Zander (1992), o conhecimento da firma, diferentemente do aprendizado, é 

relativamente observável, uma vez que apresenta categorias de análise como: regras operacionais, 

tecnologias de manufatura e bancos de dados dos clientes são representações tangíveis desse 

conhecimento. Contudo, fazer uma leitura simplista de todo conteúdo pode configurar uma 

interpretação errada do conceito como tudo que representasse a empresa fosse de fato um recurso, 

o conhecimento. Assim, o foco teórico deve ser direcionado ao entendimento da base de 

conhecimento da firma que conduz a um conjunto de capacidades que aumentam as chances de 

crescimento e sobrevivência. 

Grant (1996) destaca que a literatura sobre análise e gestão do conhecimento aponta para 

as seguintes características como pertinentes para a utilização do conhecimento dentro da firma 
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para criar valor: possibilidade de transferência (transferability), capacidade para agregação, 

apropriabilidade, especialização na aquisição do conhecimento e relevância do conhecimento 

como insumo para a produção. 

Utilizando a tipologia proposta por Kogut e Zander (1992), Grant (1996) associa o 

conhecimento do tipo informação ao chamado conhecimento explícito, enquanto o conhecimento 

tipo know-how é denominado conhecimento tácito. Independentemente dos tipos de 

conhecimentos gerados, internalizados e aplicados nas firmas, o maior interesse repousa na 

contribuição desse tipo de recurso para a vantagem competitiva sustentável.  

As firmas diferem em seus conhecimentos, tanto tácitos como explícitos. Essas 

diferenças, quando são economicamente interessantes, têm efeitos sobre a performance relativa. 

A persistência nas diferenças no desempenho das firmas situa-se no problema-conjunto da 

dificuldade de transferência e imitação do conhecimento. 

Além de se perceber, através da KBV, a importância do conhecimento na formação de 

diferentes capacidades e habilidades e, consequentemente, na geração de heterogeneidade entre 

as firmas, torna-se relevante destacar as inter-relações existentes entre a visão baseada em 

conhecimento e as outras correntes explicativas da vantagem competitiva em que esse se 

configura como uma categoria central, que são as correntes com visão dinâmica da concorrência. 

Mesmo sendo a KBV compreendida por alguns autores como uma das categorias de 

análise da teoria baseada em recurso, sua importância e nível de abrangência se destacam pela 

razão que essa abordagem evolui a título de conhecimento de forma a produzir um conhecimento 

híbrido como a teoria relacional. 

2.1.2.3.2. Abordagem relacional 
Nos estudos organizacionais de Dyer e Singh (1998), os estudos em estratégia, entre 

outras questões, têm buscado por fontes de vantagem competitiva das firmas, destacando-se 

aspectos relativos a recursos e pautados também no conhecimento. Os autores, no entanto, 

compreendem que analisar essas categorias de forma isolada negligencia alguns aspectos como o 

fato de que as vantagens ou desvantagens de uma firma individual são frequentemente ligadas às 

vantagens e desvantagens das redes de relacionamentos nas quais a firma está imersa, e que os 

recursos críticos de uma firma podem se estender além das fronteiras dela.  

Desse modo, as ligações exclusivas inter-firmas podem ser uma fonte de ganhos 

relacionais e vantagem competitiva. Os autores apresentam a visão relacional da vantagem 

competitiva, que tem o foco sobre as rotinas e processos didáticos ou de rede como uma 

importante unidade de análise para o entendimento da vantagem competitiva. Define-se um 
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ganho relacional como um lucro acima do normal conjuntamente gerado em um relacionamento 

de troca que não pode ser gerado por qualquer firma de modo isolado, podendo ser criado 

somente através de contribuições conjuntas exclusivas dos parceiros específicos de uma aliança 

(DYER e SINGH, 1998). 

 Dito de outro modo, as quatro fontes de ganhos relacionais são: (1) investimentos em 

ativos específicos para a relação; (2) troca substancial de conhecimento, incluindo a troca de 

conhecimento que resulta em aprendizagem conjunta; (3) combinação de recursos e capacidades 

ou habilidades complementares, porém escassos, que resultam na criação conjunta de novos 

produtos, serviços ou tecnologias únicas; e (4) baixos custos de transação em relação a alianças 

competidoras, devido a mecanismos de governança mais efetivos (VIANA, 2010). 

Segundo Viana (2010), a visão relacional constitui um modelo teórico relevante para a 

investigação dos aspectos inerentes aos relacionamentos colaborativos entre compradores e 

fornecedores na cadeia de suprimento e os resultados de seus desempenhos por três motivos 

principais: 

a) a visão relacional aborda o nível de análise inter-organizacional e analisa a extensão 

pela qual as capacidades relacionais formam a base das vantagens estratégicas sustentáveis; 

b) os usuários da visão relacional examinam como as competências relacionais permitem 

às firmas ganhar e sustentar vantagens colaborativas; e 

c) a visão relacional destaca os fenômenos comportamentais, tais como a comunicação 

inter-organizacional, como condutores do desempenho da firma. 

Os investimentos específicos das transações parecem resultar em vantagem competitiva 

quando: a) as firmas envolvidas na transação desenvolvem salvaguardas que podem controlar o 

oportunismo com custos relativamente baixos; e b) as atividades realizadas ao longo da cadeia de 

suprimento são caracterizadas por um alto grau de interdependência. Existem condições 

limitantes que podem influenciar a eficácia dos investimentos específicos da transação como uma 

fonte de vantagem competitiva: o ambiente institucional e contratual; o nível de volatilidade e 

incerteza do setor; e a interdependência entre tarefas e produtos ao longo da cadeia de 

suprimento(VIANA, 2010).  

A obtenção de ganhos relacionais e a utilização de mecanismos que preservem os ganhos 

relacionais tornam os recursos imperfeitamente imitáveis, de acordo com os argumentos já 

apresentados de Barney (1991), Dyer e Singh (1998) destacam os seguintes mecanismos: (a) 

interconectividade dos ativos inter-organizacionais; (b) escassez do parceiro; (c) indivisibilidade 
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do recurso; e (d) ambiente institucional. 

Percebe-se que, ao levar em conta o mecanismo denominado ambiente institucional, a 

teoria baseada em recursos avança no sentido de pelo menos indiretamente, considerar o papel do 

ambiente na formação de vantagem competitiva sustentável.  

A confiança também é uma categoria priorizada em relação ao desenvolvimento de 

relacionamentos na gestão de negócios de cadeias mais complexas. A influência da confiança no 

desempenho de empresas que adotam relacionamentos colaborativos os quais destacam que 

maiores níveis de confiança na empresa compradora levam os fornecedores a um maior 

envolvimento em comportamentos cooperativos que facilitam um melhor desempenho de ambos. 

Nesse caso, foram destacados três diferentes comportamentos cooperativos que são mais comuns: 

a) responsabilidade conjunta para resolução de problemas, que pode incluir a tomada de decisão 

integrada; b) planejamento compartilhado; e c) flexibilidade na disposição de lidar com situações 

inesperadas. 

Para Viana (2010), a comunicação inter-organizacional pode funcionar como um 

mediador das ligações entre as antecedentes-chave (relacionamento com orientação de longo 

prazo, governança da rede e tecnologia da informação) e as variáveis de resultado dentro do 

contexto dos relacionamentos diácidos entre compradores e fornecedores. Assim sendo, a 

comunicação inter-organizacional pode realmente ser considerada uma competência relacional, a 

qual gera vantagem estratégica para as firmas que formam os relacionamentos. 

2.1.3.. Escolas teóricas do processo de internacionalização: conceito e evolução 
A presente seção faz uma discussão do panorama de teoria que estuda a 

internacionalização do ponto de vista fenomenológico. Dito de outra maneira, a 

internacionalização, para esses teóricos, é compreendida como um processo necessário para as 

aplicações de estratégias internacionais. O estudo recente como (HONÓRIO, 2009) tratou de 

classificar essas teorias, do ponto de vista de suas análises econômicas e comportamentais, de 

acordo com as categorias de análises e fatores que são abordados pelos teóricos. O que pode 

perceber é que o esforço desses estudos envolve o ambiente como uma categoria de análise 

importante para a definição do posicionamento competitivo da firma. 

O estudo sobre estratégia organizacional e o processo de internacionalização apresentam 

algumas distinções, porém em virtude da dinâmica do Mercado é cada vez maior o número de 

interseções, por essa razão é que a última teoria abordada nesse bloco é a Global Born que 

apresenta evolução do conceito de internacionalização. 
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2.2.3.1. Teoria do ciclo do produto Vernon (1966) 
Essa teoria explica que em função do desenvolvimento do ciclo do produto, o mercado 

oferece condições para ampliações de negócios dando origem às multinacionais. Logo, a cada 

estágio do ciclo de vida do produto a empresa passa a assumir nova fase no processo de 

internacionalização. 

Nesse sentido, a organização passa por um processo gradual: a princípio a empresa realiza 

operações fora do seu entorno com um produto geralmente inovador e que lhe proporcione 

vantagem competitiva, através da exportação. No segundo estágio, a organização passa pela fase 

de crescimento do produto. As exportações são consolidadas até ser realizado o investimento 

direto no país estrangeiro. No terceiro estágio, ocorre a saturação da produção. Assim, é 

desenvolvida a padronização do processo produtivo, o qual será transferido para países de custo 

menor. No quarto e último estágio, o declínio ocorre quando a demanda de país do estágio inicial 

não possui mais condições de consumir a oferta produzida. 

Embora a teoria obedeça a essas fases, de fato observadas pelas empresas, segundo o 

autor, ela tem baixo poder preditivo visto que há um número bastante significativo de variáveis 

que não são consideradas pelo modelo. 

2.2.3.2. Teoria das operações internacionais – Bucley e Casson (1979) 
De acordo com o modelo, o mercado pode ser atendido através de quatro formas: de 

empresas domésticas, subsidiárias e multinacionais, empresas nacionais que comercializam 

produtos importados e por importação direta de multinacionais. Assim, a teoria visa explicar 

métodos de previsão de atendimento de empresas multinacionais. 

Nesse sentido, são definidas dimensões necessárias ao reconhecimento de cada mercado: 

a) localização das plantas produtivas; e b) a propriedade da produção. Na primeira dimensão, a 

empresa escolhe uma posição estratégica para cada estágio de produção, ou seja, a decisão pela 

localização depende da relação de menor custo produtivo. A segunda dimensão, por sua vez, 

considera o local de produção como estático, assim os insumos são internacionalizados 

“apropriados”   pertencentes   a   sua   cadeia   de   produção.   Dessa   maneira, existe uma tendência 

perene das empresas buscarem sempre mercados que possam ofertar insumos a preços mais 

competitivos.   

2.2.3.3. A Teoria do paradigma eclético  
O paradigma eclético de Dunning (1980) buscou realizar uma junção à teoria das teorias 

da abordagem econômica com a explicação de outras variáveis intervenientes no processo. 

Assim, o autor buscou compilar as teorias que observam aspectos como localização, competição 
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monopolista, internacionalização e custos de transação para desenvolver o paradigma de 

Ownnership Localization Internalization (OLI). 

De acordo com o autor, o modelo envolve determinantes de produção internacional, assim 

ele é utilizado para essa avaliação que propriamente para a análise de padrões de 

internacionalização. O autor ressalta ainda que, diante dessa condição, o modelo tem pouca 

capacidade preditiva. 

O paradigma eclético busca explicar os padrões de internacionalização através de três 

variáveis: 

a) ownership (vantagem de propriedade): essa variável se destina a análise da organização 

em posicionamento estratégico (PORTER, 1989) superior às concorrentes no mercado exterior. 

São considerados principalmente ativos intangíveis na determinação dessa vantagem, tais como: 

tecnologia; recursos humanos; informações; marcas; patentes; processos produtivos, dentre 

outros; 

b) localization (vantagem da localização): essa vantagem está relacionada com a 

vantagem que pode ser desenvolvida pela empresa se considerados aspectos determinados de 

cada país ou região onde a empresa está localizada. São geralmente considerados aspectos como 

custos de mão-de-obra, impostos domésticos, infraestrutura, entre outros. 

c) internalization (internalização): essa vantagem considera a capacidade da organização 

internalizar vantagens de propriedades adquiridos em mercados externos. Assim, o autor sugere 

que quando os custos de transação forem superiores aos de incorporação, a organização tende a 

internalizar-se no mercado passando a atuar como fabricante. 

A teoria eclética define como condição necessária para o desenvolvimento da última 

variável o amadurecimento das duas primeiras. Dessa forma, a organização poderá fazer o 

investimento direto no estrangeiro. 

Apesar de essa teoria sintetizar as demais teorias econômicas, ela não leva em 

consideração o comportamento do exportador. A abordagem eclética da produção internacional é 

base fundamental para o desenvolvimento estratégico para os custos de transação e de 

informações e a observação de oportunidades de negócios geradas pelos agentes. É por essa razão 

que essa teoria é considerada um modelo multi-teórico, cujas características principais se devem 

ao fato da decisão pelo ingresso internacional ser balizada por teorias de negócios internacionais, 

custos de transações e na visão baseada em recursos (RBV). 
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Dessa forma, observa-se que cada teoria agrega contribuições importantes ao processo de 

internacionalização que tem como base o posicionamento voltado para mudança amparado pelas 

teorias de estratégia empresarial. 

2.2.3.4.  O processo de internacionalização da escola nórdica de Uppsala 
Na década de 70, na Universidade de Uppsala na Suécia, sucedida pela Escola Nórdica de 

Negócios Internacionais, começaram a surgir diversos estudos sobre o processo de 

internacionalização das empresas suecas (JOHANSON e WIEDERSHEIM-PAUL, 1975; 

JOHANSON e VAHLNE, 1977; HOLM; ERIKSSON e JOHANSON, 1996; ANDERSSON; 

JOHANSON e VAHLNE, 1997).  

Johanson e Vahlne (1977) propõem um modelo baseado em observações empíricas 

realizadas em estudos na Universidade de Uppsala, baseados no paradigma comportamental, que 

mostram que as empresas suecas geralmente desenvolvem as operações internacionais em 

pequenos passos ao invés de realizarem grandes investimentos em momentos esporádicos. 

Geralmente, as empresas começam a exportar para outros países via agentes, posteriormente 

estabelecem subsidiária de vendas e eventualmente, em alguns casos, iniciam a produção no país 

hospedeiro (KOVACS, MORAES e OLIVEIRA, 2005). 

O modelo proposto pelos autores conhecido como o modelo de Uppsala (U-Model) 

evidencia também a perspectiva sequencial de processo de internacionalização. A investigação 

tomou por base quatro empresas, cuja característica comum é o padrão linear do desenvolvimento 

das suas operações internacionais. O modelo é baseado no desenvolvimento do conhecimento e 

comprometimento crescente no país estrangeiro. 

Dessa forma, foram evidenciados quatro estágios: Exportação esporádica não regular; 

Exportações por meio de representantes independentes; exportações diretas e implantação 

comercial de país estrangeiro. 

Outro escopo importante do estudo é a progressão geográfica dos negócios internacionais 

relacionada ao conceito de distância psicológica do mercado alvo, ou seja, fatores culturais e 

linguísticos dificultam a comunicação e desenvolvimento do relacionamento com o cliente. Em 

se tratando do primeiro estágio, esse fator tem característica primordial. 

Embora o modelo apresente característica sequencial, os autores admitem a possibilidade 

de organizações realizarem saltos mais altos podendo eliminar algumas etapas do processo. 

Johanson e Vahlne (1977) consideram nessas etapas quatro conceitos importantes no 

planejamento do processo de internacionalização baseado na abordagem de aprendizagem 



41 
 

 41 

organizacional: conhecimento de mercado; comprometimento com o mercado; decisão de 

comprometimento e atividades correntes. 

Nesse sentido, Barkema e Vermeulen (1998) explicam a abordagem de aprendizagem 

organizacional através da aquisição de ativos, sejam eles tangíveis ou intangíveis ou através da 

aprendizagem imitativa quando a empresa consegue observar o que a outra empresa faz para 

conseguir desenvolver bons negócios no mercado externo. 

A aprendizagem organizacional através de ativos intangíveis, notadamente pautado na 

experiência dos indivíduos remete à teoria de inovação que observa o papel dos executivos como 

observadores participantes do processo. Dessa forma, é possível adquirir uma série de 

informações necessárias baseadas na experiência do individuo. 

2.2.3.5. Modelo de inovação – Reid (1981) e Czinkota (1985) 
O  Modelo  de  inovação  “Modelo  I”  abordado  por  Reid  (1981)  e  Czinkota  (1985)  focaliza  o  

processo de internacionalização sob a perspectiva da inovação. Assim, a internacionalização 

trata-se de um processo sequencial de aprendizado organizacional através da implementação de 

novas estratégias observando distintos níveis de comprometimento com os negócios 

internacionais. 

Logo, o modelo é caracterizado pela aplicação de recurso gradual e incremental baseado 

já que o novo mercado é uma alternativa inovadora que requer planejamento e reconhecimento 

das atividades no exterior. 

A inovação, à luz das empresas de pequeno porte, traduz por meio de muitas ações o 

comportamento do individuo a frente da empresa, o exportador. Dessa forma, o modelo se propõe 

também a observar as características da firma através das características pessoais dos executivos, 

demonstrando que incrementos de investimentos às exportações se dariam em função da 

percepção sobre esse indivíduo dos resultados auferidos no mercado internacional. 

2.2.3.6. A distância psíquica e a interação comprador-vendedor – Hallen e Wiedersheim-Paul 
(1979) 

De acordo com a proposta teórica, existe uma distância mental e geográfica entre a 

empresa compradora e vendedora em países distintos. Essas duas dimensões podem causar 

dificuldades em diferentes fluxos para as organizações envolvidas no processo (HALLEN e  

WINDERSHEIM-PAUL, 1979). Os autores explicam que a internacionalização de empresa 

ocorre geralmente de maneira gradual. Assim, além das condições geográficas, deve-se levar em 

conta o posicionamento psíquico para o estabelecimento de uma relação comercial de fluxo 

eficiente. 
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O conceito de distância psíquica foi desenvolvido pela Escola Nórdica de Negócios 

Internacionais e tem como principais norteadores: o nível de desenvolvimento dos países; o nível 

educacional dos países; as práticas de negócios e linguagem. Os autores defendem que para que 

os negócios funcionem de forma satisfatória, se faz necessário que os países tenham níveis de 

desenvolvimento e educacional de um patamar mínimo. De acordo com Child (2010), se faz 

necessário, dentre outros fatores, o desenvolvimento de uma relação de confiança inter-

organizacional. 

O modelo argumenta que países de mesmo nível educacional e de desenvolvimento 

econômico têm maior facilidade de se relacionar comercialmente que países de realidades 

“distantes”.  Desse modo, o desenvolvimento de diferentes distâncias psíquicas é um processo 

dinâmico e contínuo. Para tanto, os autores desenvolveram uma proposta que contemplam três 

estágios para o estabelecimento de um fluxo eficiente entre as organizações: a) estágio de pré-

contrato, ou seja, período destinado ao reconhecimento da realidade do parceiro comercial; b) 

estágio de internação inicial, no qual são desenvolvidas as primeiras operações; e c) estágio de 

interação maduro, fase na qual as empresas já desenvolveram uma relação de confiança 

significativa. 

2.2.3.7. The Born Global Firm  
 Apesar de não serem objetos de análise, os aspectos do empreendedorismo das global 

born firms, abordagem que contempla o processo de evolução do conceito internacionalização é 

importante para compreensão das variáveis em estudo nessa pesquisa, uma vez que para o 

estudiosos dessas empresas, as capacidades organizacionais são diferenciais para o desempenho 

internacional (OVIATT e McDOUGALL, 1994). A década de 90 apresentou resultados de 

mudanças de contexto, reflexo de movimentos históricos apresentados pelas duas décadas 

anteriores. As organizações apresentaram reflexos significativos em relação à mudança do padrão 

das formas de gestão dos negócios internacionais. Oviatt e McDougall (1994) desenvolveram 

estudo sobre as multinacionais que, até então, eram estudadas basicamente como organizações 

que teriam se desenvolvido historicamente a partir de firmas domésticas grandes e maduras. Essa 

concepção origina-se da observação, sobretudo de grandes empresas norte-americanas e 

europeias, as quais se beneficiaram de vantagens de early mover. 

A visão econômica das teorias de internacionalização que postulam que esse processo 

pode se dá através de saltos e não de forma gradual se destacando através das inovações 

tecnológicas e do aumento no número de pessoas com experiência internacional que acarretaram 

em novas perspectivas às multinacionais. A possibilidade de comandar uma empresa a partir de 
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qualquer ponto do globo deu vazão ao surgimento de novos empreendimentos que, embora 

dispusessem de recursos limitados, podem concorrer na arena internacional. A escala e o tamanho 

não são mais fatores essenciais para o sucesso de internacionalização de uma firma (OVIATT e 

McDOUGALL, 1994). Nessa perspectiva, observa-se que as empresas já nascem 

internacionalizadas, pois apresentam também características típicas comportamentais uma vez 

que a decisão de ingresso no mercado internacional está diretamente ligada à questão 

comportamental dos empreendedores. Dessa forma, as duas maiores correntes teóricas sobre 

internacionalização têm dificuldade para explicar a existência das empresas born globals segundo 

Ribeiro e Pimentel (2012, p. 6). 

As teorias econômicas que enfatizam grandes empresas se internacionalizando em busca 

de escala ou de uma maior sobrevida do produto não capturam a realidade de empresas 

multinacionais pequenas e baseadas em inovação. Há ainda outros fatores da inadequação dessas 

teorias para analisar as born globals: grande parte delas se originou como forma de explicar os 

fluxos de IDE, os quais como anteriormente mencionados não são essenciais para as born 

globals. Elas não tratam abertamente dos elementos de dinâmica do processo de 

internacionalização, como a aprendizagem organizacional e o papel desempenhado pelos 

empreendedores, aspectos esses de suma relevância para o estudo das born globals; e elas 

explicam pouco as formas de cooperação empresarial, alianças estratégicas e redes de 

relacionamento internacionais formadas por executivos, as quais muitas vezes explicam o sucesso 

da internacionalização das empresas aqui analisadas. 

Em resposta a algumas críticas, os teóricos da Escola de Uppsala (JOHANSON e 

VAHLNE, 1990) explicaram que o modelo de análise proposto anteriormente precisava ajustar-

se em alguns aspectos circunstanciais do mercado: a) a situação refere-se a empresas com 

abundância de recursos; b) quando as condições do mercado internacional são estáveis e 

homogêneas; e c) quando as empresas possuem muita experiência no mercado doméstico e 

almejam mercados internacionais com muitas similaridades com o do país de origem.  

Oviatt e McDougall (1994) indicam a necessidade de novas teorias que representem de 

fato as novas condições fenomenológicas sobre os negócios internacionais uma vez que as 

condições propostas pela Escola Nórdica fogem uma boa parte das condições das empresas no 

mundo, a partir dos anos 90. 

O trabalho desenvolvido pelos Oviatt e McDougall (1994) dá um salto no sentido de 

modificar o padrão das pesquisas em internacionalização de empresas. O estudo sobre Born 
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globals é reconhecido como um clássico no tema de compreensão vanguardista no 

desenvolvimento de teorias que conseguem explicar melhor o rápido processo de 

internacionalização dessas empresas.  

O estudo se baseia nas teorias do empreendedorismo internacional com o intuito de 

mostrar a formatação do processo decisório em se tratando de negócios internacionais partindo da 

origem  da  empresa,  desde  seu  “nascimento”,  observando  aspectos  voltados  para  novas  formas  de  

estrutura organizacional, de forma que as decisões estratégicas precedam a formatação estrutural 

com ênfase na especialização e em redes de relacionamento.  

Baseados nessa perspectiva de novas formas de negócios internacionais, observando 

como categorias de análise a inovação, competências e capacidades organizacionais, Knight e 

Cavusgil (2004) desenvolveram uma análise conceitual sobre as empresas nascidas para negócios 

internacionais. Segundo os autores, o fenômeno das empresas que se iniciam no processo de 

internacionalização em até três anos, caracterizadas como empresas born globals, é atribuído à 

utilização intensiva de conhecimento. O estudo realizado em 2004, tendo como base a 

perspectiva teórica de Oviatt e McDougall (1994), apresentou grande contribuição ao 

entendimento de categorias de análise às empresas born globals, o que já foi amplamente citado 

em estudos recentes sobre a temática. Os pesquisadores mapearam as competências 

desenvolvidas pelas born globals, que foram agrupadas em quatro categorias: 

a) competência tecnológica global: a inovação tecnológica é uma das variáveis tidas como 

características para o posicionamento estratégico dessas organizações. Isso permite reduções 

significativas nos custos de produção, muitas vezes viabilizou a produção em escalas menores de 

produção que permite as organizações manter níveis de especialização para diferentes mercados; 

 b) desenvolvimento de produtos únicos: corrobora a característica da especialização, em 

que o desenvolvimento de produtos únicos orienta o processo tecnológico para a produção de 

produtos diferenciados, inovadores e de excelência. 

c) foco em qualidade: não só os aspectos relativos ao alto padrão de qualidade dos 

produtos são afetados nessa terceira categoria, mas também o processo que é responsável pela 

otimização dos recursos, na medida em que evita logística reversa aumentando o desempenho da 

produção. 

d) utilizar distribuidores independentes: a born global compartilha riscos com o 

distribuidor independente. Dessa forma, as alianças estratégicas são priorizadas no 

desenvolvimento dos negócios dessas empresas para aproveitar as competências já desenvolvidas 
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pelo parceiro. 

Para Knight e Cavusgil (2004), as inovações das born globals foram respaldadas pelas 

quatro competências relacionadas, o que levou ao desempenho superior em suas estratégias de 

internacionalização. Segundo os autores, as born globals muitas vezes são menores em escala de 

produção e sem a infraestrutura das empresas estabelecidas e, por seu foco tecnológico, 

conseguem vencer suas limitações de ativos porque utilizam intensamente suas competências, 

tidas como os ativos intangíveis. 

Fleury e Fleury (2005), para analisar e caracterizar a internacionalização de empresas 

brasileiras e chinesas, utilizam uma combinação do modelo estratégico de competências com a 

abordagem do paradigma eclético de Dunning. Fleury e Fleury (2005) destacam que o acesso aos 

recursos financeiros dos mercados internacionais e ações para evitar as barreiras técnicas e 

tarifárias são fatores-chave para decidir a internacionalização das empresas brasileiras. 

Fernandes e Seifert (2007) ampliam a classificação das empresas born globals de Oviatt e 

McDougall já que os autores envolvem apenas dois critérios (número de países de atuação e 

coordenação das atividades da cadeia de valor). Assim, foi proposta uma tipologia mais ampla 

que leva em consideração quatro aspectos: o perfil do empreendedor; os valores organizacionais; 

o contexto ambiental de referência e a estratégia empresarial para internacionalização. Chega-se, 

dessa forma, a cinco modalidades de empresas born globals: clássico, aventureiro, puxado, 

empurrado e científico. 
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Quadro 2.3. A tipologia de Fernandes e Seifert  

 

Fonte: Ribeiro e Pimentel (2012). 

Quadro 1 - A tipologia de Fernandes e Seifert

Perfil do empreendedor Valores Contexto de referencia Estratégia de 
internaciona lização

Exemplos

Clássico 
Experiência  internacional 
prévia . Rede de relações 
internacionais. Empreendedor 
maduro. Conhecimento de 
negócio 

Visão global. 
Possibilidade de criar 
vantagens na  atuação 
global. Tecnologia e 
inovação. 

Internacional. 
Institucional e técnico 

Deliberada e proativa Logitech e Techhomed 
(Oviatt e MacDougall, 
1995). Xseed (Rocha 
et al., 2005) 

Aventureiro 
Senso de oportunidade. Pro-
atividade. Pouca  experiência  
internacional. 

Propensão ao risco. 
Persistência. Foco no 
negócio. Inovação. 

Doméstico. Técnico e 
institucional. 

Emergente e proativa  Trikke Tech (Seifert e 
Fernandes, 2005) 

Puxado 
Experiência  prévia no setor ou 
ramo de atuação. Amplo 
conhecimento técnico. Rede de 
relações com grandes 
empresas. 

Qualidade do 
produto/serviço. 
Competência  técnica. 
Eficiência. 
Flexibilidade. Foco no 
cliente. 

Predominantemente 
doméstico. Técnico 

Emergente. Reativa Fujitec (Rocha et al., 
2005) 
Altitude Software 
(Simões e 
Dominguinhos, 2001)

Empurrado 
Fortes competências 
administrativas. Visão de 
investimento e lucra tividade. 
Rede de relações no setor. 

Qualidade. Adaptação 
e padronização a  
processos. 
Competitividade. 

Doméstico (porém, o 
doméstico incorpora 
padrões internacionais) 
Institucional e técnico. 

Reativa . Deliberada Oasis (Oviatt e 
MacDougall, 1995)
Empresa de alimentos 
no Paraná  (Seifert, 
2005) 

Científico 
Cientista. Vinculo acadêmico. 
Rede de relações no seu campo 
de saber. 

Profundidade 
científica . Pesquisa. 
Inovação. 

Internacional dentro de 
seu campo do saber. 
Técnico. 

Emergente e 
deliberada. Proativa. 

ICT 2 e Biotech 2 
(Simões e 
Dominguinhos, 2001) 

Fonte: adaptado de Fernandes e Seifert (2007).

Utilizando a visão adjacente a essa tipologia, o foco deste estudo são as born globals do 

tipo  científico.  Nesse  tipo  de  empresa,  encontra-se  o  empreendedor  típico  de  empresas 

pertencentes  a  zonas  de  concentração  de  empresas  de  base  tecnológica.  Como  esses 

empreendedores têm laços muito estreitos com o mundo acadêmico, e suas áreas de atuação 

são muitas vezes globais, espera-se que a internacionalização dessas empresas ocorra em geral 

como decorrência de uma inovação científica gerada na empresa e da rede de relacionamento 

internacional  desenvolvida  pelos  empreendedores  em seu campo de saber.  Em termos  de 

estratégias as born globals científicas podem ter um processo deliberado,  no qual a rápida 

internacionalização  foi  planejada,  como  emergente,  no  qual  a  rápida  internacionalização 

emerge como em virtude das circunstâncias enfrentadas pela empresa. 

Localização geográfica e born globals do tipo científico 
A  capacidade  de  um  país  gerar  conhecimento  e  convertê-lo  em  riqueza  e 

desenvolvimento depende da ação de alguns agentes institucionais geradores e aplicadores 

desse conhecimento. Os principais agentes que compõem um sistema nacional de geração e 

apropriação do conhecimento são empresas, universidades e governo (ETZKOWITZ; PIQUE; 

SOLÉ, 2006; BRITO CRUZ, 2004; ZOUAIN, 2006, 2003; ZOUAIN; ROGERO; PLONSKI, 
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Essa primeira etapa do referencial teórico tratou de discutir teorias importantes acerca das 

capacidades organizacionais e do ambiente que são variáveis latentes nos estudos sobre a 

internacionalização a fim de permitir uma construção teórica que fundamente o modelo estrutural 

proposto. Nesse sentido, os conteúdos apresentados anteriormente serão analisados a seguir sobre 

uma perspectiva epistemológica que envolve não só o caminho histórico da evolução das teorias, 

mas também aspectos motivadores dos períodos vividos pela sociedade que teve efeito no 

ambiente organizacional e, por conseguinte, nas teorias aplicadas à administração. 

2.2. Análise epistemológica da internacionalização: da estratégia organizacional a Global 

Born Firm 

O processo de internacionalização de empresa é um dos fenômenos mais estudados nas 

pesquisas relativas às estratégias internacionais, a partir da década de 70, em virtude da grande 

contribuição teórica apresentada pela escola Nórdica de Uppsala. Antes, porém, dessas pesquisas 

tomarem expressão representativa do fenômeno da internacionalização já se observava mudanças 

paradigmáticas no entendimento dos fenômenos organizacionais. 

Não é possível dissociar a análise sobre o processo de internacionalização dos estudos 

acerca de estratégia organizacional, que por sua vez também está diretamente atrelada a sua 

origem teórica que são as escolas da administração a partir da administração científica até a teoria 

do sistema. 

O que se percebe é que para conhecer de forma mais aprofundada um fenômeno 

organizacional se faz necessário conhecer a trajetória histórica, contextual e teórica que o gerou 

(HABERMAS, 1982), a fim de reconhecer as bases desse conhecimento. Nesse sentido, essa 

seção se dedica a esclarecer o conceito e a trajetória etimológica do conhecimento produzido na 

ciência em relação à internacionalização de empresas.  

A teoria geral da administração é apresentada na maioria dos cursos de graduação em 

administração como a geração de um conhecimento linear. De uma forma geral, apresenta-se a 

história das escolas da administração como sendo um caminho que começa pela administração 

científica de Taylor, Fayol e Ford que abordam a perspectiva do preço econômico e produtivista 

da produção em larga escala, que bem traduzia o contexto histórico da época pautado na 

revolução industrial. É observável que as obras desenvolvidas pelos autores agravavam a 

descrição de um novo paradigma pautado nas condições históricas que viabilizavam não só uma 

mudança significativa no sistema de produção como no padrão da própria sociedade. 
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A escola de relações humanas orquestrada por Elton Mayor vem trazer uma leitura 

diferente do que se compreendia do papel do operário como era vista na administração clássica. 

O autor discorre sobre a necessidade de compreender os aspectos de produtividade, à luz de 

questões motivacionais, corroborando também o contexto social que apresentava força social e 

insatisfação com o sistema de produção posto. Essa mudança do ponto de vista científico traz 

discussões estruturantes para novos conceitos dentro da ciência da administração. A escola 

burocrática de Weber e a escola estruturalista, por sua vez, incrementaram a necessidade de 

organizar e orientar a visão da administração clássica aliada a alguns conceitos da escola de 

relações humanas no sentido de departamentalizar as funções organizacionais promovendo assim 

maior sinergia na execução das tarefas. Mais tarde a teoria do sistema apresenta uma análise 

organizacional, na qual só será possível desenvolver esse tipo de sinergia proposta na teoria 

estruturalista a partir de que as funções e departamentos interajam entre si de forma dinâmica 

como sistemas retroalimentáveis que promovam respostas capazes de melhorar a eficiência de 

novos ciclos.  

O que se observa é que, até esse momento, a construção dessas teorias em administração 

passa por um processo incremental não só do ponto de vista da própria criação do conhecimento, 

mas principalmente por esse conhecimento gerado ser reflexo de um contexto histórico 

direcionado para sua construção. Era a dinâmica da própria organização que desenhava a 

necessidade de novas demandas teóricas que descreviam as novas formas de gestão. Para Popper 

(1980), o princípio da verificabilidade e falseabilidade em uma teoria, ou seja, que o significado 

de uma proposição está relacionado diretamente aos dados empíricos que resultam de sua 

observação e que, uma vez existentes, dão veracidade à proposição.  

A partir da teoria dos sistemas, observou-se que a arena de discussão não mais se tratava 

dos aspectos internos e organizacionais focando em estrutura e produção, porém a relação que a 

organização enquanto estrutura estabelecida tinha com seu ambiente e que dinâmica poderia 

promover sua eficiência estratégica de forma a alcançar novos mercados e garantir o consumo. 

Nessa perspectiva, a teoria contingencial surge como um novo postulado teórico observando 

aspectos voltados para a estratégia organizacional.  

O termo estratégia tem sua origem de aplicação de conceito em práticas militares, mas é 

em administração que, a partir da década de 50, se torna uma referência teórica. Penrose (1959), 

com a teoria do crescimento da firma e Chandler (1962), através da teoria contingencial, 
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discutiam a questão da relação da empresa com o mercado observando a tecnologia ou a inovação 

tecnológica como variável de análise que possibilitaria o melhor desempenho mercadológico da 

empresa.  

Essa mudança teórica também respeita aspectos históricos ocorridos na época, como o 

pós-guerra que trouxe um direcionamento das nações. A produção bélica deixa de ser a 

prioridade e passa a desenvolver perspectivavas voltadas para o mercado consumidor. Nesse 

momento, pode-se considerar que há uma mudança no padrão de análise organizacional que 

traduz não só o reflexo de demanda da sociedade, mas a organização passa a ser entendida como 

um agente proativo também capaz de mudar a dinâmica da própria sociedade. A organização 

deixa de ser meramente reativa e passa a interagir através de um sistema aberto retroalimentado 

com o mercado e, através do avanço tecnológico dos seus produtos e sistemas produtivos,  que se 

apresenta uma nova dinâmica.  

Pode-se considerar que esse é um ponto crucial de mudança do ponto de vista pragmático 

e teórico da construção do conhecimento em administração. Há nitidamente uma mudança 

paradigmática conceitual (KUNH, 1996), porém não se pode considerar que ocorra uma quebra 

total ou uma revolução científica uma vez que os conceitos anteriores gerados até então 

continuam como referenciais teóricos e práticos na rotina organizacional. Todavia, a forma é 

alterada tanto sob a ótica da gestão organizacional quanto na perspectiva de como fazer o 

conhecimento científico sobre essa gestão.  

As teorias com enfoque estratégico não têm mais a preocupação em realizar análises de 

caráter descritivo, respeitando os caminhos e as dinâmicas da própria empresa, mas sim em 

desenvolver conhecimento de caráter preditivo no sentido de antever formas e condições que 

possam garantir vantagem competitiva organizacional. Isso corrobora o estudo de Penrose 

(1959), no qual prevê que as competências internas e estratégicas de uma organização poderão 

promover dinâmicas que lhe garanta vantagem competitiva que não necessariamente estará 

vinculada às vantagens comparativas das nações. Assim, o equilíbrio econômico pode ser 

oportunizado pelo esforço dessas organizações.  

O estudo em estratégias se estabelece na década de 60 e 70 quando, dentre outras novas 

abordagens e visões na ciência da administração, surge de forma mais evidente o fenômeno da 

internacionalização. Mais do que garantir a competitividade em seu ambiente tarefa, as empresas 
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buscam agora garantir mercado consumidor em outras partes do mundo e é sobre a evolução 

desse fenômeno que se dedica a seção. 

Muitas teorias foram desenvolvidas acerca do processo de internacionalização que, por 

meio das análises de pesquisadores da última década, classificaram essas teorias com dois tipos 

de enfoque: o comportamental e o econômico. De uma forma geral, as teorias econômicas são 

construções teóricas que defendem aspectos relativos às competências internas e à devida gestão 

de recurso como sendo o fator preponderante para o processo de internacionalização. Dito de 

outro modo, as empresas, de acordo com seu posicionamento estratégico, podem se 

internacionalizar de uma forma direta sem que a internacionalização seja de fato um processo e 

sim um posicionamento. São algumas teorias que apresentaram esse posicionamento: Teoria da 

Internalização (BUCKLEY e CASSON, 1976; RUGMAN, 1981); Paradigma Eclético 

(DUNNING, 1980, 1981, 1998); Teoria da Organização Industrial (HYMER, 1960; CAVES, 

1971); Teoria do Ciclo de Vida do Produto (VERNON, 1966) e Teoria da Vantagem Competitiva 

(PORTER, 1990). 

Muitas discussões teóricas observaram que esse processo não se dá meramente pelas 

competências e capacidades internas da organização uma vez que a internacionalização está 

intimamente ligada à formação das estratégias organizacionais. E esse padrão de formação das 

estratégias exige uma análise acerca do comportamento do decisor. Dessa forma, variáveis 

comportamentais foram o foco de análise de teorias que abordavam o empreendedorismo 

internacional como: a Teoria da Escola de Uppsala (JOHANSON e VALHENE, 1977, 1990); a 

Teoria das Redes Indústrias (ANDERSON; HOLM e FORSGREN, 2000; JOHANSON e 

MATTSON, 1986) e o Modelo de Inovação (REID, 1981; CZINKOTA, 1985).  

Os modelos comportamentais trouxeram grandes contribuições às análises sobre a 

internacionalização que compreendem que as características dos decisores e dos aspectos 

comportamentais definem o padrão das estratégias internacionais. Além disso, compreendem 

dentro desse caráter comportamental, que a internacionalização é um fenômeno processual e 

gradual que demanda uma série de etapa no sentido de amadurecer uma relação de negócio 

internacional até que ela seja considerada   “madura”.     Apesar   de   algumas   críticas,   os  modelos  

tiveram grande poder de verificabilidade na realidade de muitas organizações até a década de 90. 

Observou-se que, a partir de então, a dinâmica do mercado se tornou mais frenética, o que 

oportunizou uma série de circunstâncias atípicas que foi construída por essas teorias. A mudança 
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ocorrida, no início da década de 70, oportunizada pelo movimento do avanço tecnológico e dos 

meios de comunicação, se intensifica com a redução do custo dos meios de transporte e o 

aperfeiçoamento das ferramentas de comunicação. Reflexo disso é que a nova mudança no 

contexto histórico e social demanda que as empresas apresentem estratégias ainda mais 

agressivas para competir no mercado. 

Ademais, muitos mercados, como o Brasil, passaram pelo processo de abertura dos portos 

nesse período, no qual empresas que, outrora só focavam o mercado nacional como mercado 

alvo, invariavelmente precisavam observar as estratégias internacionais da concorrência para se 

manter competitivas inclusive no mercado interno. Com o processo de globalização, as 

ferramentas produtivas das indústrias ficaram de certa forma equivalente. O que definiria a 

vantagem competitiva das organizações não se dava mais no que produzir, mas sim no como 

produzir. 

E, no processo de escoamento dessa produção, a internacionalização entra como matéria 

vigente. Várias teorias foram construídas para explicar o fenômeno da internacionalização de 

grandes empresas early mover, porém a realização de negócios no mercado internacional não é 

exclusiva de grandes empresas de países desenvolvidos. Na última década, vários estudos 

mostraram pequenas e médias empresas com recursos limitados que vêm obtendo sucesso 

competitivo em seus negócios internacionais (BELL et. Al., 1999; OVIATT e MCDOUGALL, 

1994; MADSEN e SERVAIS, 1995; KNIGHT e CAVUSGIL, 1995).  

O conceito de internacionalização passa por uma mudança paradigmática. O foco de 

análise deixa de ser o processo e passa a ser o fenômeno que adota uma nomenclatura mais 

apropriada para sua perspectiva pragmática: as empresas born globals que já nascem 

internacionalizadas. Quem inicia estudos sobre essa nova perspectiva são Oviatt e McDougall 

(1994), que apresentam a importância de empresas de menor porte de grande poder de manobra 

estratégica que já nasciam ou começavam muito cedo a fazer negócios internacionais. 

A contribuição dos autores também foi aprimorada através da compreensão de outros 

estudos que observaram que a inovação, conhecimento, competências e capacidades 

organizacionais definiam o nível de comprometimento em negócios internacionais dessas 

empresas (KNIGHT e CAVUSGIL, 2004; RIALP e KNIGHT, 2005; BELL e MCNAUGHTON, 

2000; OVIATT e MCDOUGALL, 1994). 

Vários fatores são responsáveis pela emergência desse tipo de empresa. Um deles é a 
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influência de muitas inovações tecnológicas recentes, particularmente no campo dos meios de 

comunicação e transporte, além da microeletrônica (MADSEN e SERVAIS, 1995; KNIGHT e 

CAVUSGIL, 1995). Essas tecnologias reduziram significativamente os custos das transações das 

empresas internacionalizadas. Outro fator é a quantidade crescente de pessoas com experiência 

em negócios internacionais. A existência de pessoas com capacidade para se comunicar, entender 

e operar em diversas culturas aumenta a possibilidade de se explorar mudanças tecnológicas nos 

mercados internacionais (MADSEN e SERVAIS, 1995). Ainda, um outro fator é a crescente 

especialização dos mercados e o consequente surgimento de nichos que, devido aos avanços 

tecnológicos, podem ser explorados por empresas de menor porte (OVIATT e MCDOUGALL, 

1994). 

Apesar do relativo consenso sobre os fatores determinantes do surgimento de empresas 

nascidas globais, há diversos conflitos teóricos sobre suas características definidoras. Alguns dos 

conflitos teóricos mais marcantes referem-se à percentagem de vendas no exterior, idade da 

empresa, número de países em que têm atuação, entre outros.  

Além disso, será seguida a definição de Knight e Cavusgil (2004) a qual evidencia que a 

vantagem competitiva das born globals está na aplicação de recursos intensivos em 

conhecimento nos diversos países em que atuam. Pequenas e médias empresas que entram no 

mercado internacional muitas vezes possuem lacunas de recursos tangíveis, financeiros e 

humanos (BARNEY, 1997). Por outro lado, possuem produtos de alto grau de conhecimento e 

especialização e que exigem inovação constante. A propriedade de ativos no exterior não é uma 

condição essencial desses empreendimentos internacionais uma vez que as suas principais 

preocupações têm relação com o valor agregado no produto e não com os ativos possuídos no 

exterior (OVIATT e MCDOUGALL, 1994, 2005; KNIGHT e CAVUSGIL, 2004). 

2.3.  Revisão da literatura das variáveis do modelo de análise: perspectivas e aplicação  
Ainda não há consenso entre as abordagens conceituais e constructos que tentam explicar 

a internacionalização enquanto fenômeno, assim como seu desempenho que está relacionado ao 

direcionamento das operações da firma à realização de negócios ou atividades para o comércio 

internacional. Melin (1992) cita a internacionalização como uma entre várias estratégias 

utilizadas pelas firmas em seus negócios, sendo a internacionalização diferenciada por envolver a 

transferência de produtos, serviços ou recursos além das fronteiras nacionais.  
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As relações internacionais englobam componentes organizacionais e motivacionais, 

decisões acerca da utilização dos recursos e capacidades da firma em outros países, escolha das 

estratégias de atuação e de parceiros comerciais.  

2.3.1. A internacionalização sob várias perspectivas 
Do ponto de vista organizacional, nota-se que determinadas características de uma firma 

influenciam no seu comportamento no tocante ao mercado estrangeiro. Dentre as principais 

características, destacam-se a idade, o tamanho e a experiência internacional da organização.  

Para a idade da firma, é utilizado o indicador tempo de existência no mercado. Essa 

característica foi considerada, nos estudos de Brush (1995) e de Zahra et al. (2000), como um 

determinante importante para iniciativas empreendedoras fora do país por apresentarem 

propensão de exibir um número maior de vendas internacionais.  

Quanto ao tamanho da firma, um dos indicadores mais utilizados é o número de 

funcionários, porém alguns estudos também utilizam o volume total de vendas. Apesar da 

existência de várias pesquisas que investigaram a relação entre o tamanho da firma e sua 

intensidade de exportação, Katsikeas e Piercy (1993) pensam que ainda não existe consenso nos 

resultados obtidos, contudo é razoável aceitar a ideia de que firmas maiores possuem maior 

quantidade de recursos e possibilidades para ingressar no mercado internacional que firmas 

menores.  

A experiência internacional também configura uma característica importante que pode 

refletir nos negócios internacionais de uma firma. Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) e 

Johanson e Vahlne (1977) afirmam que atividades internacionais implicam em um processo de 

aprendizagem que tem início por meio da expansão dos negócios com baixo risco sendo que, 

conforme aumenta o conhecimento da empresa, mais recursos são investidos no mercado 

internacional.  

Dessa forma, a experiência internacional de uma empresa pode influenciar decisões 

quanto ao comprometimento de recursos no exterior uma vez que pode ser estabelecida a 

seguinte relação: quanto maior a experiência internacional de uma firma, mais complexos serão 

os modos de entrada utilizados por ela em outros países, o que exige maior comprometimento de 

mercado. O conhecimento experiencial, ou seja, aquele adquirido pela experiência, é obtido de 

maneira gradual. Johanson e Vahlne (1977) identificam também outros dois tipos de 

conhecimento: o conhecimento geral de mercado, relacionado a características comuns de certos 
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tipos de clientes, independentemente da distância   geográfica,   e   o   “conhecimento   específico”,  

relacionado às características específicas de um determinado mercado e adquirido apenas com a 

experiência no mercado. À medida que a experiência no mercado aumenta, são formados 

relacionamentos de longo prazo e maior comprometimento (FORD, 1980) e a distância psíquica 

declina-se.  

A perspectiva motivacional aborda os fatores que podem motivar a internacionalização e 

que podem influenciar a forma como a empresa seleciona a escala e escopo de suas negociações 

internacionais e o modo como ela aloca e reúne recursos tangíveis e intangíveis. Tratando-se de 

motivação internacional, pelo menos dois campos devem ser abordados: estímulos à exportação e 

empreendedorismo internacional.  

No campo sobre os estímulos às exportações, o estudo de Leonidou (1995) conceitua 

estímulos às exportações como fatores que influenciam a decisão da firma para iniciar, 

desenvolver e manter operações de exportação. Esses estímulos são afetados por forças 

antecedentes derivadas de três fontes principais: características individuais, que são percepções 

do tomador de decisões; características organizacionais, que destacam-se os objetivos 

corporativos; e características ambientais, como localização do país, disponibilidade de insumos 

para produção, condições econômicas, infraestrutura, entre outros.  

Os aspectos relativos às características do país anfitrião poderão promover melhor 

desempenho da firma no processo de internacionalização (CARNEIRO, 2007). Segundo 

Goldszmidt, Brito e Vasconcelos (2007), diversas características podem influenciar o 

desempenho das firmas, dentre tantas dois grupos de características são destacados: as de 

natureza econômica e aquelas de natureza institucional. As diferenças de natureza econômica 

poderiam ser anuladas pela globalização, porém há várias barreiras para a integração econômica 

entre países, o que sugere um atual estado de semiglobalização. 

Os estímulos que fomentam a exportação podem ser caracterizados como internos ou 

externos. Os primeiros são associados às características individuais e organizacionais da firma. 

Uma decisão internacional motivada por esses fatores é considerada racional. Por outro lado, 

aqueles externos se relacionam com o ambiente onde a firma está inserida, doméstico ou 

internacional. Uma decisão internacional motivada por esses fatores é vista como menos racional. 

Leonidou (1995) apontou os principais estímulos internos por ordem de importância: 

disponibilidade de capacidade de produção não utilizada; potencial de lucro extra e produção de 
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bens com qualidades singulares. E os principais estímulos externos: recebimento de ordens 

eventuais do mercado internacional; saturação/retração do mercado doméstico e intensificação da 

competição no mercado doméstico.        

 Tendo em vista que o processo de internacionalização promove a expansão da firma além 

do mercado doméstico, autores como Melin (1992) e Smith e Zeithaml (1999) argumentam que 

esse processo deve estar conectado à literatura sobre o pensamento estratégico e a sua formação. 

A estratégia, por sua vez, pode ser distinguida em pelo menos dois tipos: deliberadas e 

emergentes. Constituem as estratégicas deliberadas aquelas que tiveram planejamento, enquanto 

que as estratégias emergentes surgem de ações sem intenção definida.  

Hart (1992) propõe uma tipologia sobre a formação estratégica na qual se busca uma 

integração entre os modelos convencionais de formulação estratégica e sugere de que maneira 

eles podem estar associados com o desempenho geral da organização. Hart (1992) destaca os 

modos de formação estratégica do tipo comando, simbólico e racional, todos fortemente 

direcionados pela alta gerência. No processo estratégico do modo comando, as estratégias são 

formadas pela alta gerência e executadas pela parte operacional, já no modo simbólico, apesar de 

ser também conduzido pela alta administração, há ações para inspirar os outros membros da 

organização para alcançar um objetivo comum e o modo racional há predominância de sistemas 

formais de planejamento e relacionamentos hierárquicos de maneira que exista um maior 

envolvimento de todos os membros organizacionais. 

Estudos demonstram que processos estratégicos deliberados e emergentes fazem parte do 

processo de internacionalização de uma firma. Para Crick e Spence (2004), decisões 

internacionais não são tão planejadas como a literatura sugere, o que abre espaço para a discussão 

de como oportunidades são identificadas e exploradas. Para Merilees et al. (1998), o processo 

internacional de seleção de mercados, no caso de pequenas e médias empresas, pode passar por 

quatro estágios: o de empreendedorismo; oportunidades emergentes não identificadas; 

predisposição para responder rapidamente às oportunidades encontradas e recursos para capacitar 

a implementação. Esses estudos evidenciaram que, diante de exigências, os gerentes têm 

disposição para adaptar estratégias aos eventos contingenciais que são influenciadores das 

estratégias e que, conforme aumenta a experiência com operações internacionais dos gerentes, as 

estratégias não planejadas passaram a ser planejadas. Já em relação às grandes empresas, Smith e 

Zeithaml (1999) realizaram um estudo o qual mostra que as decisões internacionais dessas firmas 
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também procedem de estratégias deliberadas de emergentes. O processo estratégico internacional 

das firmas estudadas foi composto por três fases: oportunismo e experimentação; crescimento e 

comprometimento e crescimento estratégico. Na primeira fase, o processo de experimentação não 

foi deliberado, mas sim surgiu de experiências vividas no comércio internacional, principalmente 

as que fracassaram.  

A segunda fase foi marcada por três aspectos: participação gerencial em processos de 

leilão das operadoras; seleção cuidadosa de parceiro internacional e estabelecimento de grandes 

investimentos de forma direcionada. Na última fase, denominada de crescimento estratégico, há 

maior comprometimento de recursos financeiros e operacionais, assim como desenvolvimento de 

novos serviços e perseguição de novas oportunidades internacionais. Smith e Zeithaml (1999) 

explicam que a internacionalização das firmas do estudo envolveu tanto estratégias deliberadas 

como emergentes. Algumas das principais constatações do estudo foi o envolvimento da alta 

gerência e objetivos internacionais inicialmente limitados e vagos, auxílios de contatos externos 

aos gerentes, a intervenção da alta gerência de modo deliberado ao capacitar a obtenção de 

recursos financeiros e gerenciais e, por fim, a conclusão de que o sucesso internacional de uma 

firma não é determinado apenas pelo planejamento estratégico ou controle da alta gerência, mas 

também por estratégias de entrada, que concretizam o processo de formação estratégica 

internacional.  

Estratégias de entrada são os modos escolhidos por uma firma para ingressar no mercado 

internacional. Essa escolha depende de fatores específicos da firma, tais como: objetivos 

corporativos; tamanho da firma; natureza de seus produtos e situação de competição no exterior. 

É sugerido que a organização possua flexibilidade e não se prenda a apenas um tipo de estratégia, 

mas que possa buscar várias maneiras de se internacionalizar de acordo com as condições de 

diferentes mercados. Assim, a estratégia a ser utilizada depende do tamanho da firma, das suas 

capacidades, necessidades, oportunidades e condições do mercado que ela pretende ingressar.  

Em grande parte dos casos, a exportação é o primeiro contato da firma com o mercado 

internacional. Isso se dá pelo fato de que as exportações demandam pouco comprometimento de 

recursos e, consequentemente, menores riscos. As exportações podem ser realizadas de maneira 

indireta ou direta. O modo indireto ocorre quando a empresa utiliza intermediários para realizar o 

processo, por meio de firmas de comércio exterior, tradings e escritórios de exportação. A 

exportação indireta também pode ser realizada através de redes de canais de distribuição de outra 
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empresa exportadora. As vantagens desse tipo de exportação são o rápido contato da empresa 

com o exterior e o envolvimento de menores custos e riscos. Por outro lado, pela exportação 

indireta há um menor controle sobre as operações (ROOT, 1994; TERPSTRA e SARATHY, 

2000). Quando a empresa tem um maior envolvimento com as tarefas, diz-se que ocorre 

exportação direta. Por esse tipo de exportação, as operações podem ser executadas no próprio 

país de origem ou em unidades e subsidiárias da empresa no exterior. Essa modalidade de 

exportação permite maior controle das atividades de produção em relação à modalidade de 

exportação indireta.  

As estratégias de entrada, via contratação, segundo Root (1994), referem-se a acordos 

realizados por uma firma que deseja internacionalizar suas atividades com outra entidade no 

exterior e envolve transferência de tecnologia, marcas, patentes e habilidades humanas da 

primeira para a segunda, assim a produção ocorrerá no mercado internacional sob as condições 

do contrato firmado. Estratégias do tipo contratual são veículos para transferência de 

conhecimentos e habilidades além de propiciar também oportunidades de exportação, as quais 

incluem licenciamento, franchising e contratos de produção.  

No modo licenciamento, a firma, chamada licenciada, recebe da firma entrante 

(licenciadora) o direito de usar suas propriedades industriais, como patentes, know-how e marcas, 

durante determinado período em troca de algum benefício. Esse acordo não exige muitos 

investimentos em capital marketing, o que pode ser considerado uma vantagem, mas por outro 

lado, há limitações uma vez que os contratos possuem um prazo e em alguns casos estes poderão 

não ser prorrogados. Além disso, o licenciador tem menor controle sobre as atividades do 

licenciado.  

O modo franchising é semelhante ao de licenciamento. Em ambos, há transferência de 

direitos de patentes, tecnologia e marcas, todavia esse se difere do licenciamento pelo fato de a 

firma entrante, chamada franqueadora, ter participação nas atividades de administração, 

marketing e organização da firma localizada no país alvo. Essa forma de entrada possui 

vantagens como rápida expansão do negócio, acesso rápido ao local e menores custos com 

marketing, porém desvantagens como menor autonomia do franqueador, custos com a supervisão 

das atividades do franqueado e dificuldade em manter os padrões do negócio são observadas 

(ROOT, 1994; HUTT e SPEH, 2002). 
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A firma entrante contrata uma firma no país-alvo para produzir um produto (normalmente 

do setor de manufatura), ou parte dele, em sua linha de produção. Pode-se considerar uma 

modalidade simples e com poucos riscos, porém é preciso que a empresa contratada possua 

flexibilidade para atender às demandas do mercado. 

O investimento direto externo constitui um modo de entrada, no qual a firma entrante 

detém a propriedade de plantas próprias ou outras unidades de produção de uma firma 

estrangeira. A produção em outro país possibilita uma melhor interação com os clientes, melhores 

serviços de entrega e pós-venda. Dentre os fatores que levam uma firma a produzir em um 

mercado estrangeiro, Terpstra e Sarathy (2000) citam os custos de transporte, tarifas e dificuldade 

de acesso a fornecedores. Quanto aos estágios de produção, as plantas produtoras podem ser 

dependentes de importações ou podem empreender a manufatura completa de um produto. Já o 

controle administrativo é exercido pela empresa entrante por meio de aquisição ou joint venture. 

Nesse caso, o controle e organização são partilhados pela empresa e pelos seus parceiros locais, 

que representam a firma estrangeira local. A joint venture ocorre da mesma forma que uma 

aliança estratégica, que trazem como vantagens a redução de custos de entrada, alcance de 

economias de escala e escopo além de abrir oportunidades de mercado que as empresas 

dificilmente poderiam alcançar sozinhas.  

O estudo realizado por Honório (2009), em relação ao grau de internacionalização das 

empresas brasileiras, indica a existência de um relativo equilíbrio quanto à classificação das 

empresas participantes do estudo em termos de porte, com as pequenas e médias agrupadas, 

apresentando um percentual de participação um pouco maior que as grandes. A maioria das 

empresas participantes possuía acima de onze anos de existência no mercado doméstico. A 

maioria das empresas também mostrava experiência internacional, com onze anos ou mais 

realizando negócios no mercado estrangeiro. Metade da amostra das empresas estudadas revelou 

participar de redes internacionais, porém a maior parte desse grupo informou possuir poucos 

parceiros no exterior. A maioria das empresas da amostra declarou realizar um volume de vendas 

internacionais acima de 25%, sendo que a maior parte desse grupo afirmou que esse volume 

ultrapassava o percentual de 56%. Os mercados preferidos de destino dos negócios internacionais 

foram Argentina, países da Europa Central e Estados Unidos, acessados por meio dos mais 

diversos tipos de estratégias de entrada, embora um pouco mais que a metade das empresas 

pesquisadas afirmou utilizar apenas a exportação. 
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A pesquisa revela ainda que, em relação aos motivos que impulsionam a realização de 

negócios internacionais, os resultados encontrados evidenciaram que as empresas brasileiras 

pesquisadas são mais significativamente motivadas pela oportunidade de obter lucro e 

crescimento com as atividades internacionais. Também, pela necessidade de reduzir a 

dependência e os riscos em relação ao mercado doméstico e pela intensificação da competição no 

mercado doméstico. Além do que, constatou-se a orientação gerencial do ponto de vista dos 

interesses e crenças, em face das atividades internacionais, pareciam exercer um papel 

fundamental na motivação em prol das atividades internacionais. Nesse sentido, pode perceber 

que aspectos operacionais relativos ao porte e aqueles estratégicos relacionados com o padrão de 

decisão estabelecem relações com o grau de internacionalização das empresas. 

Da perspectiva relacional, a internacionalização depende, além de outros fatores, de um 

conjunto de redes de relacionamentos. Rede é definida por Axelsson e Easton (1992) como sendo 

um número usualmente grande de entidades conectadas que estabelecem relacionamentos sociais 

e industriais entre vários atores como clientes, distribuidores, fornecedores e competidores. Para 

Johanson e Vahlne (1992), a estratégia de entrada não deve envolver somente as decisões da 

firma, mas também o seu relacionamento com atores externos. Relacionamentos em rede são 

fontes de motivação e oportunidade para a internacionalização. Este tipo de relacionamento é 

eficaz para acessar recursos de parceiros internacionais e adquirir conhecimentos do mercado-

alvo. O grau de internacionalização da firma está relacionado com a sua inserção em redes de 

relacionamento de maneira que, firmas com alto grau de internacionalização possuem amplas 

redes de relacionamento, enquanto aquelas que apresentam um menor grau de 

internacionalização têm poucos relacionamentos e pouca importância com firmas estrangeiras. 

Além disso, apresentam nível baixo de comprometimento e realização de atividades no mercado 

internacional, o que pode levar a níveis inferiores de experiência internacional.  

Os Negócios Internacionais (NI) e a Gestão Internacional (GI) têm como principal 

característica a existência de vários níveis de análises: global; internacional; nacional; 

interorganizacional e intraorganizacional, o que as diferencia das outras áreas. Predomina em NI 

e GI estudos relacionados aos investimentos diretos externos (IDEs) e às empresas multinacionais 

(EMNs) para as quais são requeridas abordagens multidisciplinares e interdisciplinares com 

outras áreas das ciências sociais para análise de suas estratégias e práticas.  
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Os paradigmas determinados, tanto na NI quanto na GI são insuficientes para a realização 

de pesquisas em países em desenvolvimento, uma vez que a literatura ignora diversos aspectos 

existentes nesses países, tais como os impactos ambientais e sociais provocados pelas práticas das 

multinacionais, suas implicações políticas, sociais e econômicas e a crescente internacionalização 

de empresas nesses países (GUEDES, 2010).  

Os debates na área de NI tiveram início no começo na década de 1980. Na década de 

1970, NI significava a extensão das áreas funcionais da gestão, contudo, no fim de 1980, 

Dunning afirmou que o estudo de NI amadureceu por meio do desenvolvimento e uso de 

paradigmas próprios. Essa evolução baseou-se em três âmbitos específicos: a) problemas que as 

empresas nacionais enfrentam nas condições de trocas comerciais com países estrangeiros; b) 

problemas que gerentes enfrentam na tentativa de controlar uma rede internacional; e c) práticas 

de negócios no exterior. Dessa forma, a pesquisa em NI aborda três principais tópicos: (1) a 

explicação dos fluxos de IDEs; (2) a existência, a estratégia e a organização de EMNs; e (3) o 

desenvolvimento da internacionalização de firmas e os novos desdobramentos da globalização. 

Entretanto, existem dois tópicos importantes não mencionados como o papel da cultura e o 

impacto das diferenças culturais nacionais.  

A área de NI ganhou relevância ao longo dos anos 1980 e 1990, período de grande 

crescimento global com grande volume do comércio internacional e de fluxos IDEs, embora 

tenha sido ameaçada, na década de 1990, pelos Estados Unidos, que tinham tendência de fundir 

seus departamentos com os de estratégia e economia. O fato da atual agenda de pesquisas de NI 

se caracterizar pela falta de uma grande questão empírica provoca debates sobre a legitimidade de 

NI como disciplina autônoma e, apesar dos desenvolvimentos teóricos obtidos desde então, não 

há consenso de todos quanto à aceitação de NI como uma disciplina autônoma com teorias e 

métodos próprios.   

Quanto às contribuições e limitações dos paradigmas, da década de 1950 até o final da 

década de 1990, as investigações em NI foram dominadas por dois paradigmas: extensão e gestão 

transfronteira. O paradigma da extensão considera negócios internacionais como extensão da 

firma através das fronteiras nacionais. A firma é o objeto de análise e as diferenças entre os 

ambientes dos países, de origem e de destino, o seu principal foco. O paradigma da gestão 

transfronteira trata dos problemas causados pela movimentação de produtos e capitais através das 

fronteiras nacionais e pela necessidade de monitorar, coordenar e integrar atividades existentes 
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em mais de um país. Outros autores introduzem um terceiro paradigma que sugere que a unidade 

central de análise deve ser substituída de firma para uma visão hierárquica. Esse paradigma é 

denominado  de  “integração  emergente”,  no qual há múltiplos níveis de análise, resultados de dois 

ou mais processos de negócios de múltiplos níveis e que estão socialmente enraizados (GUEDES, 

2010). Nessa perspectiva, tanto a disciplina de economia como outras ciências sociais contribuem 

para a compreensão de negócios internacionais e processos nacionais de negócios.  

Segundo Guedes (2010), um aspecto que também deve ser mencionado é a diferenciação 

e/ou sobreposição de NI em relação à GI. Dymsza (1984) afirma que a abordagem mais ampla de 

NI envolve a avaliação de mudanças nos ambientes político, legal, econômico, cultural e 

competitivo e as inter-relações entre produção, marketing, finanças, recursos humanos, política, 

estratégia, sistemas de informação e controle de negócios. Por outro lado, as pesquisas no campo 

da gestão englobam diversas questões internacionais em oito áreas de investigação: gestão de 

recursos humanos, comportamento organizacional, gestão da produção, transferência de 

informações e tecnologia, estrutura e controle, estratégia, relações governo-empresa e forma de 

envolvimento. Observa-se que diversos temas são predominantes tanto em NI quanto em GI, o 

que revela que as áreas tratam de questões similares de pesquisa. Boddewyn (1999) reconhece 

que há dificuldades quanto às fronteiras do campo de GI. Os livros da área diferem quanto aos 

conceitos básicos e ênfases, porém não chegam a diferenciar verdadeiramente GI de NI. A 

literatura, entretanto, faz algumas diferenciações: a literatura de GI não trata da interação entre 

firmas e instituições supranacionais (como o FMI e a OMC), enquanto a literatura de NI dá 

ênfase a essa interação.  

2.3.2. A internacionalização e seu caráter estratégico 
Para a literatura de negócios, a expansão internacional da firma aumenta as chances de 

melhoria do desempenho internacional em termos de lucratividade, no entanto há dificuldades 

que surgem desse processo.  

A pesquisa de Daniels e Bracker (1989) analisou o desempenho de multinacionais norte-

americanas em função do grau de dependência mantido com o mercado internacional, em que a 

produção e o mercado eram variáveis independentes do estudo e medidas, respectivamente, pelo 

percentual de vendas estrangeiras em relação ao total de vendas e pelo percentual de ativos 

estrangeiros em relação ao total de ativos. Esse estudo mostrou que o desempenho em vendas e 

em ativos está correlacionado com a dependência que a multinacional tem com o mercado 
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estrangeiro e com a produção originada dele. Quanto maior essa dependência, maior a 

expectativa em termos de lucratividade. O estudo apresentou duas limitações: o fato de não 

incluir pequenas empresas e a possível consideração de expansão internacional como resultado e 

não causa de bom desempenho. Logo, devem ser considerados dois pontos importantes do estudo 

de Daniels e Bracker (1989): primeiro, o simples fato de mover operações para o mercado 

internacional já significa um aperfeiçoamento do desempenho da firma e esses autores acreditam 

que há outros meio de aumentar o desempenho sem necessariamente passar pelo processo de 

internacionalização.  

Geringer et al. (1989) considerou o comportamento internacional para investigar em que 

medida as decisões estratégicas, referentes ao comprometimento de recursos financeiros e não-

financeiros, influenciaram as 100 maiores empresas multinacionais norte-americanas e europeias. 

Os autores argumentavam que a dispersão geográfica das operações internacionais pode trazer 

vantagem competitiva, entretanto pode vir acompanhada de custos e certas barreiras 

(institucionais e culturais, por exemplo). Estudos anteriores realizados sobre expansão 

internacional indicavam um relacionamento positivo entre o grau de internacionalização da firma 

e seu desempenho no mercado estrangeiro. No entanto, nos primeiros estudos de Geringer et al. 

(1989), foi evidenciado que o grau de internacionalização não auxiliava significativamente na 

explicação do desempenho das multinacionais quando foi considerada a amostra total de 

multinacionais. Também, foi observado nos resultados que, à medida que aumentava o grau de 

internacionalização, aumentava também o desempenho. Ainda assim, ao atingir um certo ponto, 

existiam níveis decrescentes de crescimento ocasionados pelo aumento de custos envolvidos 

nesse processo de expansão que cobrem as margens de lucros.  

O estudo de Lu e Beamish (2001) também envolveu o tema diversificação geográfica 

associado aos efeitos que as estratégias de entrada de exportação e investimento direito e de 

formação de redes provocavam no desempenho internacional da firma. Dessa vez, a pesquisa 

incluiu pequenas e médias empresas. Nesse estudo, a diversificação geográfica foi considerada 

um dos caminhos mais importantes para o crescimento da firma e a expansão internacional é um 

de seus processos. A exportação, os investimentos diretos e a formação de alianças seriam 

estratégias para a firma se diversificar geograficamente. Foram envolvidas, nesse estudo, 

pequenas e médias empresas japonesas engajadas em atividades de exportação e investimento 

direto externo. Os resultados, associados ao desempenho, mostraram que as exportações 
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apresentaram um relacionamento negativo (devido à valorização da moeda japonesa no momento 

da pesquisa); os investimentos diretos, uma curva em U; e a formação de alianças, um 

relacionamento positivo.   

O estudo de Zahra et al. (2000), realizado com empresas norte-americanas nascidas 

globais, também enfocava o relacionamento entre estratégias de entrada e mostrou resultados 

semelhantes e contraditórios com os de Lu e Beamish (2001). Na concepção dos primeiros 

autores, o processo de expansão internacional decorria do processo de escolha das estratégias de 

entrada   e   da   “diversidade   internacional”,   porém   concluíram   que   qualquer   modo   de   entrada  

escolhido, se implementado efetivamente, deve provocar efeitos positivos no desempenho da 

firma. A diversificação internacional e os modos de entrada mostraram um relacionamento 

positivo com o desempenho das firmas que participaram da pesquisa. A idade e experiência 

internacional das firmas mostraram relacionamento positivo com o desempenho, no entanto o 

tamanho não estabeleceu nenhum tipo de relacionamento.  

Os estudos de Talman e Li (1996) e de Hitt et al (2001), anteriores aos de Zahra et al. 

(2000), apresentaram semelhanças e contradições, o que revela que investigações empíricas ainda 

teriam que percorrer um longo caminho. Para Tallman e Li (1996), o escopo geográfico identifica 

a habilidade da firma para estabelecer operações em diversos países e alavancar vantagens 

obtidas pela localização. Por outro lado, Hitt et al. (1997) sugere que as firmas devem entrar no 

mercado internacional depois de um planejamento adequado e de modo cauteloso.  

O percentual de vendas estrangeiras em relação ao total de vendas se constituiu em uma 

das medidas mais utilizadas pelos estudos de expansão internacional até então discutidos e 

também havia sido   a  única  medida  utilizada  para   avaliar  o   “grau  de   internacionalização”.  Para  

ampliar o processo de mensuração de pesquisas, Sullivan (1994) propôs uma escala que incluía 

novas medidas tanto financeiras quanto não-financeiras. Segundo ele, o processo de 

diversificação internacional dizia respeito ao grau de internacionalização da firma e deveria ser 

operacionalizado por meio de um conjunto de medidas de desempenho, estruturais e atitudinais.  

As medidas de desempenho designam os resultados dos empreendimentos internacionais 

da firma; as medidas estruturais dizem respeito aos recursos empregados no mercado 

internacional e as atitudinais, à experiência e orientação internacional da equipe que compõe a 

alta gerência. O autor adverte que é arriscado usar apenas uma medida para designar um 

constructo, pois pode ocorrer de apenas uma parte limitada ser representada. Por isso, a utilização 
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de uma escala multidimensional poderia beneficiar o ajustamento dos dados em termos de 

validade e confiabilidade.  

A diversidade de constructos utilizada para conceituar o processo de expansão 

internacional da firma e os diversos delineamentos metodológicos para sua investigação, a 

existência de resultados diferentes e outros fatores mostra que há necessidade de novos estudos 

para preencher as lacunas existentes.   

Para que as empresas possam acompanhar a evolução da economia mundial, se faz 

necessário o desenvolvimento de estratégias diferenciadas. Para analisar o processo de formação 

de estratégias internacionais foi utilizado como base a Teoria de Uppsala, os Determinantes da 

Vantagem Competitiva Nacional e a RBV. 

Pettigrew (1987) procura explicar as características de uma organização pelo seu 

contexto. Para isso, faz-se necessário examinar as relações e interdependências nos diversos 

níveis organizacionais. Por meio do contexto, pode-se melhor perceber as nuances da trajetória 

estratégica das empresas incluindo o desenvolvimento da organização e o modo como ela 

aproveita as oportunidades.  

As mudanças estratégicas devem ser analisadas sob três perspectivas: conteúdo, contexto 

e processo. O conteúdo da mudança são atividades que envolvem indivíduos e grupos e resulta 

em alterações na estrutura interna, posicionamento do mercado, cultura e relacionamento dos 

fornecedores. Envolve a subjetividade dos executivos, flexibilidade e aspectos ambientais 

(OLIVEIRA, MORAES e KOVACS, 2010). O contexto, tanto interno quanto externo, é 

considerado um elemento fundamental na elaboração de estratégicas uma vez que essa análise 

permite à organização entender as mudanças atuais e se preparar para situações futuras. Quatro 

elementos interagem continuamente e influenciam as estratégias (WILD e HAN, 2006, p. 29-31): 

as forças da globalização; o ambiente internacional; elementos do ambiente nacional e o ambiente 

da empresa. O processo constitui as ações e reações entre as partes para deslocar a organização e 

refletir como as mudanças foram empregadas, entretanto, sem dados longitudinais, não é possível 

identificar a dinâmica processual da mudança.  

A partir de 1970, Penrose (1962); Cyert e March (1963) influenciaram estudos 

promovidos pela Universidade de Uppsala sobre a internacionalização das empresas suecas. 

Dentre as contribuições, destaca-se a transferência do enfoque econômico para a análise 

concomitante do comportamento organizacional. As teorias afirmam que a empresa é constituída 
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por vários processos de aprendizagem sucessiva conforme aumenta o seu comprometimento com 

mercados estrangeiros. O pressuposto central da Escola Nórdica de Negócios Internacionais 

baseia-se no argumento de que a internacionalização das firmas é consequência de seu 

crescimento, incertezas e imperfeições sobre o novo mercado. A consideração feita pelo modelo 

sequencial de Uppsala é que o nível de experiência é o critério determinante do padrão de 

expansão global. Dessa forma, as oportunidades e ameaças poderão ser identificadas através do 

conhecimento de mercado, que é adquirido apenas por meio de vivências em mercados 

internacionais. O processo evolutivo do pensamento da teoria de Uppsala emerge no conceito de 

networking. A internacionalização deixe de ser vista apenas como produção e comercialização 

para o exterior e passa a incorporar a exploração de redes de relacionamento em outros países. 

Outro destaque nos estudos sobre a internacionalização das empresas é o papel do empreendedor, 

personagem-chave para a existência do processo de estratégias. 

O modelo Diamante de Porter, que tem como unidade de análise a indústria, é discutido 

por vários autores sobre estratégias de internacionalização das organizações. A proposta 

apresentada por Porter (1989, p.19) busca explicar que as nações possuem características 

decisivas que permite às suas empresas criar e manter vantagem competitiva. Portanto, diferente 

da teoria de Uppsala, é minimizada a importância da empresa isoladamente, pois ainda que ela 

possua suas próprias estratégias, o sucesso internacional deve-se às ações deliberadas moldadas 

pelo ambiente nacional. A aplicação do modelo Diamante permite identificar a razão de 

determinadas áreas geográficas se especializarem e sobressaírem no comércio internacional.  

Os determinantes de vantagem nacional apresentados por Porter são: condições dos 

fatores; condições de demanda; indústrias correlatas e de apoio; estratégia; estrutura e rivalidade. 

Os fatores são mão-de-obra, território, recursos naturais, capital e infraestrutura, no entanto as 

indústrias devem buscar sua vantagem competitiva em fatores mais avançados tais como recursos 

humanos qualificados e base tecnológica. As condições de demanda referem-se ao modo como as 

empresas percebem, interpretam e respondem às necessidades dos compradores. A pressão 

exercida pelos compradores por inovação e menores custos pode forçar as empresas a responder 

aos desafios internacionais. As indústrias correlatas e de apoio são a presença de fornecedores 

internos competitivos no mercado internacional, ou seja, capazes de entregar insumos com maior 

eficácia, custo e flexibilidade. Esses aspectos, o compromisso e confiança afetam positivamente o 

desempenho da empresa nacional. O último determinante de vantagem nacional denominado 
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estratégia, estrutura e rivalidade das empresas prega que a concorrência local estimula melhores 

custos, qualidade e especialização dos fatores de produção gerando competitividade internacional 

uma vez que a rivalidade doméstica promove melhorias. Vale ressaltar que o efeito de um 

determinante depende do estado dos demais. 

A RBV (resource-based view) tem o seu cerne em empresas, diferente do modelo 

Diamante, e suas ideias centrais residem na percepção da organização como um portfólio de 

recursos o que significa que, na elaboração de suas estratégias as organizações, devem questionar 

quais recursos permitiriam ou ampliariam a vantagem competitiva e definiriam a sequência de 

entrada em novos mercados. A matriz proposta por Wernerfelt (1984) permite a associação entre 

quais recursos estão satisfazendo necessidades específicas de quais mercados. Barney (1991) 

propõe quatro características que asseguram a estratégia dos recursos: (1) valiosos; (2) 

insubstituíveis; (3) raros; e (4) difíceis de imitar. Devido a sua importância, diversos autores 

buscaram estudar RBV, aqui são destacados dois frameworks revisados na literatura. O primeiro 

(FAHY, 1998) analisa os recursos-chave que permitem um desempenho superior na 

competitividade internacional. O segundo, Sharma e Erramili (2004) destacam as competências 

internas da empresa e os modos de entrada em novos países.  

2.3.3. Capacidades organizacionais e o desempenho Internacional 
Os processos de internacionalização de empresas têm sido alvo de debate acadêmico por 

mais de 40 anos. Um dos aspectos desse debate refere-se à ideia de gradualismo em processos de 

internacionalização. Pesquisadores suecos da década de 1970 sugerem que a internacionalização 

seja vista como um processo de aprendizagem em que a empresa investe recursos gradualmente e 

adquire conhecimentos sobre um determinado mercado internacional de maneira incremental. 

Apesar de vários estudos afirmarem que as empresas entram em mercados internacionais de 

maneira gradual e sequencial, outros sugerem que as empresas entram e evoluem em mercados 

internacionais de maneira descontínua. 

O modelo de Uppsala, associado à pesquisa conduzida por Johanson e Wiedersheim-Paul 

(1975), ao estudar quatro empresas industriais suecas, observaram características comuns em suas 

trajetórias no mercado internacional denominadas de cadeia de estabelecimento e distância 

psíquica. A cadeira de estabelecimento significa o desenvolvimento da empresa em um mercado 

internacional investindo recursos sequencialmente. Esse conceito é ilustrado através de quatro 

estágios de desenvolvimento gradual: atividades de exportação irregulares; atividades de 
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exportação por meio de representantes; escritório de vendas e produção local. A distância 

psíquica refere-se às diferenças e semelhanças entre diversos aspectos dos países tais como 

valores, práticas gerenciais e educação. Esses estudos, dois anos mais tarde, deram origem ao 

modelo de Uppsala que é baseado em três pressupostos: a) a falta de conhecimento é o maior 

obstáculo em processos de internacionalização; b) o conhecimento necessário à 

internacionalização é adquirido principalmente por meio das operações atuais da empresa em um 

determinado mercado-alvo; e c) a empresa internacionaliza suas operações investindo recursos de 

maneira gradual.  

Com base nesses pressupostos, Johanson e Vahlne (1977) introduzem os conceitos de 

conhecimento e comprometimento, sendo que, conhecimento é o que se sabe sobre o mercado-

alvo, já comprometimento é o montante de recursos investidos em um determinado mercado 

internacional e a possibilidade de utilizar estes recursos em outros mercados sem que eles se 

desvalorizem. Esses aspectos interagem com os aspectos transitórios de decisões de 

comprometimento e operações atuais. O primeiro refere-se às decisões de investimento de 

recursos em determinado mercado internacional, já o segundo refere-se às operações da empresa 

no mercado-alvo. A dinâmica do modelo é ilustrada, segundo outros autores, pelas seguintes 

relações: a) quanto mais uma empresa investe em um mercado internacional, mais ela adquire 

conhecimento; b) quanto maior o grau de conhecimento, maior sua aptidão para investir em 

outros mercados; e c) quanto maior a aptidão, mais investimentos serão realizados. 

Várias críticas são feitas ao modelo de Uppsala. Forsgren (2002) postula que quanto mais 

a empresa aprende sobre seu novo mercado, menor será seu grau de incerteza, consequentemente, 

sua capacidade de desenvolver-se gradualmente também diminui. Outros autores acreditam que a 

cadeia de estabelecimento é determinista e que várias empresas se internacionalizam de maneira 

bem distinta em relação a essa cadeia (ROCHA e MELO, 2002). Ao mesmo tempo em que 

surgiram essas críticas, foram desenvolvidos outros trabalhos derivados da perspectiva das redes 

industriais que sugerem não analisar apenas a sequência de modo de operação, mas também os 

fatores que explicam tais consequências.   

O processo de internacionalização pode também resultar de relacionamentos entre 

subsidiárias e relacionamentos entre as diversas unidades da multinacional e atores externos, não 

contemplados pelo modelo de Uppsala. A relação entre as subsidiárias pode facilitar o canal de 

distribuição de produtos e serviços e assumir papéis estratégicos dentro da multinacional. Através 
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dos relacionamentos interorganizacionais entre as unidades da multinacional e fatores externos, 

como fornecedores e compradores, a empresa possui maior possibilidade de obter mais recursos. 

Dessa forma, o conceito de comprometimento, sugerido pelo modelo de Uppsala, deve abranger 

também recursos e capacidades externas (REZENDE, 2010). Assim, o conhecimento de mercado 

passa a ser desenvolvido em conjunto com outros atores pertencentes à rede de negócio. Os três 

tipos de relacionamentos fundamentais para explicar a internacionalização de empresas são: a) 

matriz; b) outras subsidiárias; e c) atores externos. Pela perspectiva das redes industriais, as 

mudanças ocorrem em níveis de relacionamentos e o desenvolvimento deles determina como 

uma empresa entra e evolui em um mercado internacional. 

O estudo de Molina e Tari (2002 apud Brito e Vasconcelos, 2005), com empresas 

espanholas, também sustentou a importância do efeito firma. Estudos no ambiente brasileiro 

também apresentaram resultados semelhantes (Bandeira-de-Mello e Marcon, 2005; Brito e 

Vasconcelos, 2004).  

A vantagem competitiva foi vista como evidência de sucesso, crescimento e ganho de 

mercado. Já o desenvolvimento da RBV parece esquecer a dimensão do crescimento.  

Segundo Brito e Vasconcelos (2009), uma das abordagens para lidar com o crescimento 

da empresa é dada pela chamada Lei de Gibrat, a qual diz que as taxas de crescimento são 

independentes do tamanho da empresa. Dessa maneira, empresas grandes poderiam ter taxas de 

crescimento semelhantes à de firmas menores. Assim, a diferença causada pela variação seria 

aleatória. Evidências contra a Lei de Gibrat foram encontradas por Mansfield (1962), ao analisar 

indústrias, nos Estados Unidos, onde foi observado que indústrias diferentes possuem variações 

de crescimento diferentes, o que indica a influência da indústria. A inovação também foi 

analisada, constatando que, ao inovar em produtos e processos, as firmas crescem até duas vezes 

mais rápido que aquelas que não o fazem. 

Para Penrose (1959), o crescimento é um processo de desenvolvimento. No seu estudo 

foram usadas duas operações para medi-lo: o crescimento da receita total e o crescimento no total 

de ativos e o crescimento das taxas que é medido anualmente. Um dos resultados obtidos mostra 

que o crescimento abaixo do normal é tão frequente quanto o acima do normal e que o 

crescimento negativo também é comum. Penrose sugere algumas possíveis razões para isso: 

ineficiência da gestão; falta de adaptação diante das situações e circunstâncias alheias a seu 
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controle. De fato, é necessário um maior desenvolvimento teórico para compreender o não 

crescimento.  

Os resultados dessa pesquisa contestam os resultados obtidos por Geroski et al. (1997), o 

qual defende que as taxas de crescimento de uma empresa variam de forma aleatória e 

imprevisível e que os gestores optam pelo crescimento mesmo que haja um pior desempenho 

financeiro. Aqui, o efeito firma mostrou-se como o principal fator responsável pela variação com 

grande margem em relação ao segundo fator: o efeito país. Ou seja, os fatores individuais da 

firma mostram-se mais importantes que os aspectos ambientais do país. Esse achado suporta a 

visão baseada em recursos como uma base teórica para estudar o crescimento.  

  Para entender o processo de internacionalização de multinacionais no mercado 

brasileiro, Rezende (2010) realizou uma pesquisa com uma multinacional inglesa que entrou e se 

desenvolveu no Brasil, a SDC (nome fictício). A empresa começou suas operações no mercado 

brasileiro como uma divisão de uma unidade de negócios de uma multinacional britânica. 

Posteriormente, essa unidade de negócios formou uma joint venture com outra multinacional. A 

partir disso, as operações da SDC foram transferidas para a joint venture. Três anos mais tarde, a 

multinacional britânica comprou todas as ações da joint venture. Depois disso, a trajetória da 

SDC pode ser resumida em dois fatos: a) a empresa entrou no Brasil por meio de exportações e b) 

a empresa adquiriu duas fábricas no mercado brasileiro. A exportação foi substituída por 

investimento direto quando a joint venture, a qual a SCD pertencia, adquiriu duas fábricas no 

Brasil. Naquela época, surgiu uma oportunidade na Europa, uma holding suíça decidiu vender 

suas fábricas localizadas na França, Espanha e Itália para a joint venture (REZENDE, 2010).  

Outros pontos observados é que as atividades de exportação não constituíram 

necessariamente uma experiência importante em termos de aprendizagem em um determinado 

mercado internacional, fato explicado por Nieminen e Tornroos (1997). Ademais,  a transição de 

exportação para investimento externo representou uma descontinuidade, isto é, a operação não 

seguiu um modo padrão incremental e gradual, como é sugerido pelo modelo de Uppsala. Esse 

caso ilustra um aparente paradoxo que descreve gradualismo e descontinuidade como 

características simultâneas no processo de internacionalização. Nesse âmbito, gradualismo refere-

se aos relacionamentos desenvolvidos em um determinado mercado internacional, enquanto 

descontinuidade é a sequência do modo de operação. 
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Apesar de a economia brasileira estar entre as 10 maiores do mundo, a inserção 

internacional do Brasil é extremamente tímida quando comparada a países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Em 1999, o Brasil foi o segundo maior receptor de investimentos diretos 

externos (IDE) entre os países em desenvolvimento (REZENDE, 2010). No entanto, embora o 

país tenha um forte impacto dos investimentos estrangeiros, há um esforço tímido no sentido 

inverso. Por outro lado, dados relevantes indicam que há esforços crescentes com o objetivo de 

criar um ambiente competitivo. 

Dentre as abordagens teóricas que tentam explicar o porquê uma empresa 

internacionalizar suas atividades, duas destacam-se. A primeira é a do paradigma eclético da 

internacionalização, que parte do ponto de vista econômico e aplica os conceitos de custos de 

transação às decisões de internacionalização da firma, tentando explicar quais características das 

empresas e dos mercados estimulam a internacionalização. A segunda e principal abordagem vem 

da perspectiva dos estudos em administração, são os chamados modelos comportamentalistas. 

Essa abordagem considera aspectos psicológicos, o ambiente externo da empresa e também suas 

características. Sua hipótese central é aquela em que as empresas vão gradualmente 

incrementando seu conhecimento sobre a atuação em mercados internacionais na medida em que 

aumente o seu conhecimento. A perspectiva gradual busca explicar o porquê as empresas iniciam 

suas atividades em negócios internacionais com formas de entrada de menor comprometimento 

de recursos e gradualmente assumirem maiores riscos.  

Em um estudo realizado por Cirino, Oliveira e Barcellos (2010), dados relevantes foram 

levantados por questionário e as variáveis de cada questão foram ranqueadas de 1 a 6. O universo 

investigado nessas pesquisas foram as mil maiores empresas de capital nacional originárias das 

mais variáveis indústrias com predominância dos setores agroindustrial e de alimentos. 

Pesquisas em outros países revelam que a forma mais escolhida pelas empresas para 

ingressar em mercados internacionais é a exportação, por envolver baixos riscos e ausência de 

comprometimento de recursos no investimento em ativos em mercados internacionais. A partir do 

modelo de Uppsala e de teorias sobre as forma de entrada no mercado internacional, foi 

desenvolvida uma escala de comprometimento em forma de entrada, da menos comprometida (1) 

para a mais comprometida (8): 

1. Exportação por meio de terceiros 

2. Exportação direta 
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3. Licenciamento 

4. Associação/alianças estratégicas em empresas estrangeiras 

5. Franchising 

6. Instalação de subsidiária/escritórios próprios voltados à comercialização  

7. Instalação de subsidiária/unidade de produção  

8. Centro de pesquisa 

As formas de entrada no mercado internacional escolhidas pelas maiores empresas 

brasileiras são, em ordem de prioridade: 

1. Exportação direta 

2. Exportação por meio de terceiros 

3. Escritórios de comercialização próprios  

4. Alianças estratégicas com empresas estrangeiras 

Analisando as ultimas razões para a internacionalização, pode-se considerar a expansão 

para novos mercados diante do esgotamento das possibilidades de crescimento no mercado 

doméstico. No caso dos escritórios próprios, a razão mais importante é a busca de maior controle 

sobre os canais de distribuição e do contato com o cliente final. Muitas organizações também 

expandem suas operações em resposta à concorrência global (CIRINO, OLIVEIRA e 

BARCELLOS, 2010). 

Segundo o estudo de Cirino, Oliveira e Barcellos (2010), as barreiras à 

internacionalização e dificuldades enfrentadas pelas empresas estão divididas em três grandes 

categorias: (1) barreiras internas/organizacionais; (2) barreiras situadas no ambiente competitivo 

brasileiro; e (3) barreiras situadas nos mercados de destino. Dentre essas, a barreira mais 

significativa identificada pelas empresas em 2002 e 2007 se encontram no ambiente competitivo 

brasileiro. Destaca-se, neste conjunto, a elevada carga tributária, carências de linhas de 

financiamento, instabilidades do câmbio, riscos e instabilidades econômicas do país e 

deficiências de infraestrutura. Em contrapartida, as barreiras em outros países foram consideradas 

como o menor empecilho à internacionalização, sendo cada vez menos relevantes à medida que 

aumentava o porte da empresa. Nesse grupo, destacam-se as barreiras tarifárias, burocráticas e 

cotas de importação.  

Alguns estudiosos rejeitam a relação positiva entre desempenho e internacionalização 

uma vez que há custos crescentes envolvidos nesse processo associados ao monitoramento, 
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controle, coordenação e execução das atividades no exterior. Os custos envolvidos sugerem que 

quanto mais se investe no exterior, mais se deteriora o desempenho financeiro. Outros 

pesquisadores analisam a questão de outra forma argumentando que há custos e benefícios no 

processo. A curva em U invertida foi encontrada para explicar a relação, dessa forma, o 

desempenho financeiro seria crescente para estágios iniciais do processo e decrescente em um 

nível elevado de investimentos no exterior, no qual os benefícios desaceleram enquanto os custos 

aumentam. Nessa perspectiva, o desempenho financeiro da organização aumenta conforme o 

investimento de recursos no exterior até um ponto ótimo. A partir desse ápice, o desempenho é 

decrescente à medida que aumenta o investimento. 

A abordagem adotada pelos modelos comportamentais não se restringiu aos aspectos 

econômicos para entender os processos de tomada de decisão associados à internacionalização de 

empresas. Pesquisas posteriores a este modelo incluíram outros determinantes, como o tamanho 

do mercado. Diferentemente da curva em U invertida, uma curva em U foi proposta para 

representar uma nova relação com base nos processos de aprendizagem e relacionamentos que a 

empresa pode se envolver. No inicio, a empresa apresentaria alto desempenho por aproveitar uma 

oportunidade no mercado externo, mas tenderia a decrescer conforme elevasse o investimento 

externo.  

Segundo a pesquisa realizada por Borini et al. (2010), apesar de existir uma inclinação 

que propõe que a empresa nacional que trilha caminho para o mercado internacional teria 

desempenho financeiro superior àquelas apenas no mercado brasileiro, devem ser pesados dois 

fatores importantes. Primeiro, a internacionalização das empresas brasileiras ainda é tímida, 

sendo pouco provável que mesmo as empresas em fase mais avançada tenham atingido o tal 

ponto de retornos decrescentes. Segundo, deve-se considerar o chamado custo Brasil. Os estudos 

que dão suporte à curva U são baseados em mercados desenvolvidos, que são bem diferentes da 

condição brasileira. O que vem sido observado nos últimos anos é que as empresas exportadoras 

incorrem em mais custos adicionais que seus concorrentes internacionais e mesmo para as raras 

multinacionais brasileiras.  

Borini et al (2010) concluiu algumas sentenças sobre o padrão da performance das 

empresas exportadoras brasileiras: 

x Dentre as 500 maiores empresas no Brasil, 57% não exportam e 43% exportam; 
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x Não se percebe uma diferença significativa nas vendas para as empresas em território 

brasileiro; 

x O desempenho das empresas nacionais e estrangeiras exportadoras não se diferencia 

significativamente; 

x O volume das exportações estrangeiras também não se diferencia significativamente 

das nacionais; 

x Percebe-se uma diferença significativa do índice de desempenho favorecendo as 

empresas estrangeiras; 

x As empresas estrangeiras não exportadoras têm um desempenho superior às nacionais 

não exportadoras. 

Em termos globais, as empresas multinacionais dos países de rápido desenvolvimento 

estão tornando-se importantes clientes, parceiros de negócios, competidores das maiores 

empresas do mundo e fazendo algumas das maiores aquisições de empresas tanto em países em 

desenvolvimento como em países desenvolvidos. No Brasil, o número de empresas 

internacionalizadas ainda é muito pequeno, uma explicação está no fato de, no Brasil, o 

movimento de internacionalização ter se caracterizado pela atuação do setor privado.  

A terceirização de atividades não essenciais é objeto de estudo há algumas décadas. A 

contratação de outras empresas para a realização de etapas do processo de produção remota aos 

anos 60 do século XX. Isso tem gerado preocupação com a perda de postos de trabalho e de 

competências, mas muitas empresas beneficiam-se com mão de obra mais barata e capacitações 

específicas disponíveis em países emergentes. A fim de atender exigências como produtos e 

serviços melhores, as corporações têm se concentrado em suas competências essenciais e 

recorrido a terceiros. 

O uso efetivo de tecnologia no exterior (offshore) oferece benefícios como menores custos 

de infraestrutura de TI, menores custos trabalhistas, melhoria na qualidade, acesso às inovações e 

maior flexibilidade em seus compromissos. A terceirização (outsourcing) não é uma ideia nova. 

A rápida disseminação da internet, as redes de telecomunicações transnacionais e a liberalização 

de economias em mercados emergentes criaram as condições para uma maior aceleração do 

processo de terceirização a partir dos anos 80 e, sobretudo, no final dos anos 90, em setores de 

alta tecnologia. Parece não haver consenso quanto à definição de offshoring. No entanto, 

Robinson e Kalakota (2004, p. 3) definem offshoring como a migração de parte ou de toda a 



74 
 

 74 

cadeia de valores para um local com menores custos e com capacitações necessárias para a 

realização do trabalho requerido. Offshore outsourcing (OO) ocorre quando outra empresa é 

contratada em um país diferente daquele onde se encontra a empresa contratante e offshore 

insourcing (OI) ocorre quando uma subsidiária de uma empresa é estabelecida em um país 

diferente e definida para realizar algum tipo de atividade. Simplesmente outsourcing ocorre 

quando se trata de uma empresa local no mesmo país da empresa contratante, e insourcing 

acontece quando a atividade visada é feita internamente pela empresa dentro do mesmo país. 

A cadeia de valor é um ponto de partida importante para entendimento das atividades 

desenvolvidas por uma organização e do que é essencial e do que pode ser terceirizado. A análise 

da cadeia de valor ajuda a empresa a entender a composição de suas operações, o que cria valor e 

o que não, já sinalizando que a terceirização é uma possibilidade que não pode ser 

desconsiderada. 

As competências organizacionais tornaram-se relevantes nos anos 80 e 90, como 

alternativa na definição da estratégia. Nessa metodologia, a organização verifica internamente o 

que faz melhor que seus concorrentes e o que a diferencia no mercado e lhe garante 

competitividade. Prahalad e Hamel (1990) afirmam que, em longo prazo, a competitividade 

deriva da habilidade de construir as competências essenciais que geram produtos não previstos e 

que as competências essenciais é o aprendizado coletivo de uma organização e integra múltiplas 

tecnologias. A caracterização de competências essenciais é feita pelos autores por pelo menos 

três critérios: (1) possibilita o acesso à grande variedade de mercados; (2) deve ter significativa 

contribuição aos benefícios percebidos pelos consumidores em um produto final; e (3) deve ser 

difícil de imitar pelos concorrentes. Quinn (2002) complementa que competências essenciais são 

atividades que a empresa realiza melhor que qualquer coisa e com qual cria alto valor para seus 

consumidores. Com a aceleração do processo de offshoring, algumas firmas estão dispersando 

suas competências essenciais pelo globo, em busca de habilidade ou de empresas com 

habilidades em países com menores custos, mas que possibilitam a manutenção de suas 

vantagens competitivas.  

Aron  e  Singh  (2005,  p.  9)  afirmam  que  “as  companhias  devem  tratar  o  offshoring como 

um   imperativo   estratégico   se   desejarem   capturar   seus   benefícios”. Dessa forma, a análise 

estratégica desse processo pode exigir uma evolução do modelo de negócios das organizações 

para obter essas vantagens.  
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O offshoring de serviços parece ter iniciado na indústria de Call Center. Com a maior 

disseminação de redes de telecomunicações e custos mais baixos com remunerações e 

treinamentos, países emergentes apresentam boas oportunidades para aproveitamento do 

offshoring de serviços para outros países (GIÃO, OLIVEIRA e VASCONCELOS, 2010). A Índia 

é sempre citada como principal provedora de offshoring em quase todo tipo de serviço e seu 

grande diferencial parece ser o maior domínio da língua inglesa, enquanto o Brasil apresenta 

deficiências nesse item, o qual pode ser considerado o maior entrave à competição do país no 

cenário internacional de serviços.  

2.3.4.  Ambiente como fator de desempenho internacional 
De acordo com as teorias convencionais de negócios internacionais, para a 

internacionalização deve haver vantagens competitivas que assegurem retorno para cobrir os 

custos e riscos envolvidos nas operações no exterior. Para identificar as vantagens de 

propriedade, localização e internalização que motivam a internacionalização, Dunning (1980, 

2001) desenvolveu o paradigma eclético. Constituem as vantagens de propriedade, recursos ou 

capacidades gerenciais, ou seja, são fatores específicos da firma. Também entra nessa questão a 

escolha do país que receberá estes investimentos.  

As vantagens de localização são dadas pela decisão de investir em outros países com 

melhores oportunidades de produção ou mercado e a internalização traz vantagens para as firmas 

que conseguem reduzir custos de transação por meio de investimentos no exterior. Normalmente, 

as firmas preferem investir em países onde suas capacidades não apresentem grande 

desvantagem, isto é,  que  apresentem  menor  “distância  psíquica”.  Isso  significa  que  semelhanças  

culturais, econômicas, linguísticas e físicas entre as partes dispensam a aquisição de novas 

capacidades. Assim sendo, as empresas devem escolher primeiro países com que elas possam 

lidar mais facilmente, partindo depois para os mais distantes. A esse fato dá-se o nome de modelo 

de internacionalização por estágios. A internacionalização das empresas chinesas pode seguir três 

caminhos: por meio de OEM (Fabricante Original de Equipamento) e joint ventures, aquisições e 

expansão internacional orgânica.  

A formação de joint ventures com empresas estrangeiras pode fortalecer a 

competitividade internacional uma vez que possibilitam a transferência de tecnologia e práticas 

modernas. Ser um OEM traz vantagens de custos e possibilita a construção da própria marca no 

mercado internacional uma vez que a rota do OEM permite às empresas a possibilidade de 
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preservarem sua própria identidade. Por outro lado, a formação de uma joint venture, apesar de 

favorecer a transferência de conhecimento tácito, mantém a identidade do sócio ligada à joint 

venture, que por sua vez é associada ao sócio estrangeiro.  

A internacionalização de empresas chinesas por meio de aquisições tem aumentado 

consideravelmente nos últimos anos. Essa forma de internacionalização possibilita o acesso à 

tecnologia e aquisição de marcas, entretanto, traz diversos desafios como o risco de 

endividamento,  gerenciar  as  habilidades  adquiridas  e  superar  a  “confiabilidade  do  estrangeiro”. 

A expansão internacional orgânica envolve o estabelecimento de subsidiárias próprias e 

de instalações dentro de mercados-alvo possibilitando ajuste ao mercado e às necessidades locais, 

maior aceitação e credibilidade da marca da empresa e alto nível de integração global.  

Por esses e outros caminhos, o processo de internacionalização enfrenta vários desafios, 

como diferenças culturais, inexperiência em negócios internacionais e limitações de 

gerenciamento. Por outro lado, há fatores que agem como drivers para investimentos estrangeiros 

e facilitadores do processo. Um importante driver por trás da internacionalização é o desejo de 

escapar das restrições burocráticas domésticas e de deficiências institucionais e logísticas. O 

apoio institucional é um dos fatores que facilita a internacionalização das empresas, no entanto, 

ao mesmo tempo, as firmas devem ter a liberdade de seguir suas próprias estratégias 

(MACHADO, 2010). 

Dentre as razões para a existência do efeito país, Hawawini, Subramanian e Verdin (2004) 

apontam as limitações para a integração de mercados, o investimento externo e a preferência dos 

investidores por ações domésticas. Desse modo, o ambiente econômico do país de origem 

influencia as atividades da firma. Já o ambiente institucional do país de origem influencia na 

construção das bases de recursos e na apropriação das rendas geradas por eles. O governo é visto 

como o elemento central do ambiente institucional das nações e suas influências interferem na 

criação de novas indústrias, no processo de inovação, na atratividade política e na corrupção.  

Segundo Goldszmidt, Brito e Vasconcelos (2007), o ambiente nacional afeta a base de 

recursos e a capacidade da firma. Assim, embora firmas possuam recursos semelhantes, a 

diferença entre os países onde se localizam podem gerar diferentes níveis de dissipação de suas 

rendas causando heterogeneidade do desempenho. Tal fato sustenta a existência do efeito país. 

Da mesma forma, considera-se o efeito interação-indústria, caracterizado pela diferença de 

desempenho de empresas pertencentes às indústrias diferentes.  
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Para analisar o efeito país no desempenho das empresas, foi utilizada a abordagem de 

confrontação dos resultados de empresas localizadas em países diferentes. Os estudos de Brown, 

Soybel, e Stickney (1994) compararam empresas japonesas e americanas, porém não foram 

encontradas entre elas grandes diferenças em termos de lucro. Collins (1990) analisou o 

desempenho de 133 empresas listadas na US Fortune e concluiu que aquelas que estão 

localizadas em países desenvolvidos possuem desempenho superior. Mais tarde, o estudo de 

Makino, Beamish e Zhao (2004) analisaram os investimentos estrangeiros de empresas japonesas 

e concluíram que os países menos desenvolvidos apresentaram maior rentabilidade. Tal fato 

sugere que o desempenho de subsidiárias localizadas em países menos desenvolvidos serão mais 

estáveis. Os estudos mencionados confirmam as diferenças de desempenho entre empresas 

situadas em países diferentes. Em linhas gerais, os resultados do efeito país são muito variados 

entre si.  

A pesquisa realizada por Goldszmidt, Brito e Vasconcelos (2007), na análise da 

operacionalização do desempenho, deu-se pelo lucro líquido sobre ativos (ROA) e a fonte de 

dados  para  a  pesquisa  foi  a  Compustat  Global  (Standard  &  Poor’s,  2006).  As  firmas  analisadas  

apresentaram dados do período 1995 a 2004. O conjunto de países, onde as empresas da amostra 

estão localizadas, representa todos os continentes e incluem as 20 maiores economias. 

As conclusões obtidas por esse estudo mostraram que o efeito país apresentou dimensão 

semelhante ao efeito indústria e que os efeitos referentes ao ambiente externo foram tão 

importantes quanto o efeito firma. O estudo também adverte que a competitividade das nações 

não está relacionada ao desempenho das firmas.  

Considerando a diversidade observada no desempenho de empresas, o conceito de 

vantagem comparativa surge como um constructo para explicar o porquê de algumas empresas 

apresentarem desempenho superior em relação a outras. Porém, verifica-se que não é apenas a 

vantagem comparativa que afeta o desempenho de uma empresa específica, mas que também há 

influência de vários fatores tais como: a indústria; choques econômicos e até mesmo a sorte 

(BRITO e VASCONCELOS, 2004).  

A heterogeneidade de desempenho entre empresas faz parte da realidade uma vez que não 

há mercado competitivo perfeito. Fatos que podem levar a esse desequilíbrio são a existência de 

barreiras de entrada, que inibe a entrada de novos competidores e a heterogeneidade intra-

indústria (Caves e Porter, 1997). Para Porter (1979), a estrutura da indústria e seu poder de 
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barganha afetam os lucros de todas as empresas participantes desta indústria e, 

consequentemente, a lucratividade média da indústria.  

O modelo de determinação da lucratividade de uma empresa individual é complementado, 

segundo Porter (1979), por quatro elementos: (1) o grau de competição das empresas dentro de 

um grupo; (2) diferença de escala entre as empresas do grupo (tamanho); (3) diferenças nos 

custos de mobilidade; e (4) habilidade da empresa de transformar o posicionamento estratégico 

em realidade através da eficiência operacional. Duas tradições teóricas enfocam diferenças em 

relação ao modelo dominante: a escola austríaca e as concepções econômicas de Chamberlin 

(1933).  

Para a escola austríaca, a economia é baseada nos conceitos de inovação e o desequilíbrio 

é contínuo. Seu foco principal é o estudo do processo de mudança tecnológica, as dinâmicas de 

inovação e a exploração dos motivos das diferenças de lucratividade. Inicialmente, lucros 

extraordinários são obtidos através do processo de inovação e descoberta de oportunidades, fato 

que cria condições de heterogeneidade entre as firmas. Contudo, ao atrair imitadores, esse 

diferencial de desempenho é corroído (Jacobson, 1992; Kirzner, 1997). 

As concepções econômicas de Chamberlin (1933), por outro lado, afirmam que as 

indústrias competem com recursos diferentes, porém muitas vezes equivalentes. Então, a 

competição é monopolística e se dá entre produtos substituíveis um pelo outro gerando uma 

competição indireta por substituição. A abordagem conhecida como Visão Baseada em Recursos 

(RBV) é fundamentada na abordagem chamberliana. Segundo ela, a empresa manterá um 

desempenho superior quando seus recursos, além de render resultados extraordinários, são raros, 

difíceis ou custosos de serem imitados e ainda possuirem condições para explorá-los. Pela 

perspectiva da RBV, são os fatores internos à firma e suas capacidades de inovação e criação que 

determinam seu desempenho. A raridade e dificuldade de imitação de recursos estão relacionadas 

com fatores naturais, legais e políticos, elementos organizacionais e fatores econômicos.  

O estudo de Brito e Vasconcelos (2004) traz contribuições para a pesquisa em estratégia: 

a confirmação da relevância do estudo da heterogeneidade do desempenho e a proposta de uma 

definição operacional com mais precisão e de uma métrica para medir a vantagem competitiva. 

De acordo com os resultados da pesquisa, não é raro a presença de desempenho superior.  

De uma maneira geral, a internacionalização é um fenômeno observado por muitas áreas 

da ciência em virtude do caráter interdisciplinar e que envolve conteúdo da economia, da 



79 
 

 79 

administração, da geografia, entre outros. Nesse sentido, a breve revisão da literatura buscou 

apresentar teorias voltadas para aplicação administrativa, sobretudo envolvendo os aspectos 

estratégicos que são observados no processo de internacionalização das organizações.  

Nessa perspectiva, evidenciou-se teorias que trataram de discutir a estratégia 

organizacional com foco particular em relação à performance das empresas no mercado 

internacional, que envolvesse os fatores que a pesquisa se dedica a investigar:  

a) capacidades organizacionais: aspectos relativos à estrutura da empresa, 

envolvendo a capacidade produtiva relacionada com a integração e a diferenciação pautadas nos 

recursos e  aspectos que traduzem o posicionamento da organização através da otimização do uso 

de sua estrutura de modo que possa alcançar competitividade no mercado organizacional; 

b) ambiente: que fatores relativos ao país importador pode promover melhores 

condições de barganha e melhor desempenho no processo de internacionalização da empresa. 

Dessa forma, o mapa conceitual a seguir apresenta trajetória teórica necessária para 

compreensão do fenômeno bem como a articulação de conceitos que dão respaldo à análise do 

modelo proposto, baseado na literatura clássica.  
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Figura 2.2- Pressupostos Teóricos do Processo de Internacionalização: Conceito, Evolução e 

Modelo de Análise. 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autora.  
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As características organizacionais, tais como: a idade da firma; o seu tamanho e 

experiência são importantes no seu desenvolvimento estratégico, porém, tão importante quanto 

elas, são os motivos que estimulam a internacionalização, conhecido como motivação 

internacional. A literatura sobre gestão internacional apresenta pelo menos duas razões para a 

presença de empresas no mercado estrangeiro: adquirir competitividade e obter experiência 

gerencial sobre novos negócios; e acesso a recursos tecnológicos e inovação. Empresas de países 

emergentes, por serem economicamente vulneráveis às crises econômicas internacionais, têm 

adotado a decisão de internacionalização, No entanto, é necessário superar vários desafios, como 

a manutenção da firma no exterior. 

A dimensão estratégica, de um modo geral, subentende a formação de vários tipos de 

estratégias, deliberadas e emergentes. As deliberadas são marcadas pela presença da alta 

administração no planejamento, formalização e controle do planejamento estratégico enquanto as 

emergentes são estabelecidas pela aprendizagem, diálogo da alta gerência com atores 

organizacionais internos e externos, e incentivos às atividades empreendedoras. Esses dois tipos 

de processos fazem parte das decisões de entrada e desenvolvimento da firma no mercado 

internacional e são concretizados com a escolha de diversas estratégias de entrada.  

O processo de formação estratégica, tanto deliberados quanto emergentes, faz parte das 

decisões de entrada e de desenvolvimento em mercados internacionais e tem oportunizado a 

geração de muitos estudos voltados para estratégias internacionais (OLIVEIRA, 2008; KIM, 

2007; ROCHA; MELO 2002). Entende-se que processos dessa natureza se concretizam com a 

escolha de diversas estratégias de entrada no mercado internacional (ROOT, 1994; BUCKLEY; 

CASSON, 1979), as quais variam em função do nível de comprometimento de recursos e da 

complexidade inerentes às operações internacionais.  

O processo estratégico internacional não depende apenas de especificidades do mercado, 

de vantagens específicas da firma, ou de um arranjo de fatores que se manifestam segundo 

critérios objetivos de decisão de escolha dos modos de entrada. A implementação unilateral, pelo 

entrante no mercado estrangeiro, não o garante que a firma possa obter sucesso no mercado 

internacional, visto que a decisão por uma dessas vantagens comparativas poderá comprometer o 

êxito em função de outra (HONÓRIO, 2009). O processo inclui também a escolha de 

relacionamentos que lhes produza maior vantagem a acessos a recursos valiosos em toda sua 
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cadeia, tais como: clientes, fornecedores, distribuidores e agências governamentais 

(JOHANSON; MATTSSON, 1988; ROOT, 1994). 

Mesmo diante de muitas abordagens diferentes, entende-se que o processo estratégico 

internacional seja determinado por características organizacionais específicas e que o conjunto 

dessas concepções se revela como um importante influenciador do grau em que se encontra a 

extensão das operações internacionais, usualmente avaliado por meio de indicadores financeiros e 

operacionais (PREVIDELLI, 1997; HONÓRIO, 2009). Nesse sentido, o grau de 

internacionalização pode ser considerado um atributo que identifica a situação em que se 

encontra o processo de expansão internacional em termos do crescimento e de criação de valor 

percebido pela firma em relação às operações que desenvolve no mercado externo. Significa 

dizer que, à medida que as atividades internacionais vão se expandindo, o grau de 

internacionalização se modifica e aprimora em termos financeiros e de negócios efetivados no 

exterior oportunizando a ampliação do escopo geográfico onde eles se concentram. Isso se 

justifica pelo desenvolvimento de know-how do negócio e pela reestruturação de competências 

empresariais (KOGUT, 2002).  

Estudos recentes têm apresentado uma nova visão acerca do fenômeno da 

internacionalização. A partir da década de 90, observou-se um movimento crescente de empresa 

que se internacionalizavam cada vez mais cedo ou que já nasciam realizando negócios 

internacionais, as chamadas empresas born global.  Em face disso, percebe-se a evolução e a 

mudança de paradigma das estratégias organizacionais e até do próprio conceito de 

internacionalização (OVIATT e McDOUGAL, 1994; KNIGHT e CAVUSGIL, 2004).  

2.4.1. Ruptura com as teorias econômicas 
O fenômeno da internacionalização é uma discussão, a qual se remete aos preceitos da 

teoria do comércio internacional, que surgiu da necessidade de explicação das trocas 

internacionais. Remonta aos autores clássicos, com realce para as construções de Adam Smith 

(1776) e David Ricardo (1817), o desenvolvimento de uma análise de generalização a qualquer 

país. Assim, se contrapondo às concepções protecionistas dos mercantilistas uma teoria do 

comércio internacional de validade universal. 

Riqueza das Nações de Adam Smith, em 1776, apresentou um pensamento formal. O 

mercantilismo consistiu em uma coleção de atitudes similares em relação à atividade econômica 

doméstica e ao papel do comércio internacional. 
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Os mercantilistas preocupavam-se com a acumulação de metais monetários – ouro e prata 

– que associavam à ideia de riqueza do país. Uma vez que a oferta de ouro era relativamente fixa, 

acreditavam que um país poderia aumentar o seu estoque de metais monetários à custa dos 

demais. Para efeito dessa pesquisa, bastaria aumentar as exportações – que deveriam ser 

encorajadas através de subsídios e diminuir as importações – que deveriam ser desencorajadas 

mediante a aplicação de tarifas. Em suma, como consideravam que o comércio internacional 

tinha ganhos de soma nula. Dito de outro modo, um país ganha à custa do outro. 

É com o advento do liberalismo econômico que se começa a desenvolver a teoria do 

comércio internacional. Essa doutrina vai procurar, desde a sua origem, edificar uma teoria da 

especialização internacional envolvendo três pontos: a) a explicação das condições que 

determinam a especialização internacional; b) evidenciação das vantagens, retiradas por cada 

nação, de uma especialização ótima; e c) definição das normas de uma política econômica 

desejável (o livre câmbio/a livre troca). 

As teorias da economia clássica, acerca dos modelos de comércio internacional, 

desenvolviam modelagens limitadoras. As variáveis de análise envolviam questões mutuamente 

excludentes, como um único produto carro chefe de produção, o fator trabalho como 

determinante para a manutenção da vantagem comparativa das nações. 

Muitos estudos teóricos da economia apresentam claramente seu ponto de ruptura com as 

suas áreas de origem através das descobertas feitas sobre os fenômenos organizacionais. É o caso 

de Penrose (1959), Chandler (1962) e Schunpeter (1944) que, em suas pesquisas em áreas 

distintas da administração (ciências sociais e ciências econômicas), observaram que seus objetos 

de estudos não poderiam mais ser lidos na mesma perspectiva desenvolvida pelos seus 

pressupostos teóricos. 

 

2.4.2A estratégia organizacional como primeiro pilar da internacionalização 
A teoria do crescimento da firma de Edith Penrose, desenvolvida na década de 50, é um 

marco na divisão dos estudos organizacionais e que é umas das fortes bases de várias teorias 

modernas, dentre elas a teoria baseada em recursos. De inúmeras contribuições observadas pela 

autora em sua obra, destaca-se a capacidade de desenvolvimento de equilíbrio econômico que 

pode ser potencializada pela capacidade competitiva e produtiva da organização. Em outros 

termos, a organização, dependendo do esforço produtivo e econômico empreendido, é capaz de 
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desenvolver estratégias que poderão definir o padrão competitivo da nação não estando refém das 

vantagens comparativas das nações, uma vez que a força competitiva baseada no gerenciamento 

dos recursos poderiam promover vantagens. 

Diferente da teoria microeconômica neoclássica, Penrose defendia que a firma tem a 

capacidade de influenciar a estrutura de mercado através da gestão de recursos. 

A teoria do crescimento da firma, além de romper com alguns preceitos teóricos das 

ciências econômicas, também se apresenta como um ponto de ruptura (Kuhn, 1961) para uma 

nova visão teórica da administração. A teoria contingencial da administração também se 

apresenta como um novo panorama analítico sobre a firma. Assim como Penrose (1959), 

Chandler (1962) escreve acerca da estrutura organizacional e seu poder de influência sobre o 

mercado pautado na tecnologia e nos arranjos estratégicos. 

Além de classificar os tipos de organizações, segundo a sua estrutura Chandler, como 

precursor da teoria contingencial, defendia a ideia de que estratégia definia o padrão da estrutura 

organizacional e a relação com o ambiente (tarefa e mercado), definindo o padrão de influência 

que seria exercida pela organização. 

Apesar de desenvolver estudos nas ciências sociais, Chandler se viu identificado pelos 

fenômenos organizacionais e, por essa razão, sua pesquisa não tenha tido destaque em sua área de 

origem e serviu de grande influência para administração. 

Na ciência da administração, sua contribuição também se apresenta como divisor de 

águas, uma vez que, as teorias da administração, que partiram em sua conceituação clássica até a 

abordagem sistêmica, mantiveram seus esforços voltados para os limites internos da firma. A 

partir da teoria contingencial da estrutura da firma que se observa o alto grau de dependência que 

a firma tem sobre o mercado, além de poder exercer influência sobre a estrutura do mercado 

através da inovação tecnológica, corroborando para o que fora apresentado por Edith Penrose 

(1959). 

Schumpeter, também economista, apresentou concepções próprias em relação a alguns 

pontos da análise econômica, que o distingue dos demais neoclássicos, como, por exemplo, a 

questão da soberania do consumidor, dos determinantes do investimento e poupança (juros, 

lucros, salários), etc. Todavia, o que mais o distingue de seus colegas neoclássicos é a sua visão 

mais "geral" do processo de desenvolvimento, bem como o fato de ter sido o primeiro 

neoclássico a tentar uma explicação para o processo da variação econômica.  
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Do ponto de vista econômico, o meio ambiente especifica as regras dos jogos 

institucionais que devem ser observadas na alocação e distribuição. Isso indica, por exemplo, se a 

economia é principalmente competitiva ou monopolista, capitalista ou socialista. 

Os economistas neoclássicos, tanto os anteriores quanto os contemporâneos de 

Schumpeter, não encaravam diretamente o problema do desenvolvimento econômico. Para a 

compreensão do mecanismo da variação econômica, é preciso visualizar primeiro o que 

Schumpeter chama de empresário, inovação e capital. O empresário é o que promove inovações 

no processo produtivo. O desenvolvimento é um processo gradual e harmonioso, no mundo 

schumpeteriano ele se processa "aos saltos", de forma desarmoniosa, onde prevalece um elevado 

grau de riscos de incertezas. Assim, a ação de investir não é tarefa para um homem comum. 

Logo, é preciso que se tenha, nessas condições, um tipo de indivíduo especial, o empresário que 

seja capaz de perceber as oportunidades de realizar negócios rentáveis. 

Aspectos cognitivos e de identidade com a atividade empreendedora é que define aspectos 

relativos a questões de cunho comportamental que definiriam o êxito da organização liderada por 

esse empresário. Mais uma vez há uma quebra significativa com os preceitos econômicos 

colocando na mão do formulador de estratégias a condição para a mudança do status quo e na 

intervenção na economia de uma forma geral. 

Orquestrados por essas três vertentes teóricas, apoiadas pelos seus pressupostos de base, 

percebe-se o primeiro momento de ruptura clara com as teorias do comércio internacional. A 

partir disso, passa a ter como foco de análise a firma e seus aspectos relativos aos seus recursos 

raros. Em se tratando da sua forma de gerir, segundo a inovação tecnológica, oriunda da interação 

com o mercado e com os aspectos cognitivos e comportamentais, estabeleceu a condição 

diferenciada da figura do empreendedor.         

 A teoria do crescimento da firma, a teoria da estrutura contingencial e a teoria do 

desenvolvimento econômico podem ser consideradas uma mudança no paradigma do estudo 

econômico. Além disso, contribuíram de forma significativa aos estudos na ciência da 

administração de forma a se   caracterizar   como   ponto   de   “bifurcação   teórica   para   um   novo  

conhecimento a ser estabelecido segundo a nova formatação do mercado bem como a dinâmica 

histórica que se estabelece a partir da década de 50. 
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2.4.3.Evolução do conceito: abordagens comportamentais e econômicas sobre o fenômeno 
internacionalização 

As décadas de 60, 70 e 80 foram marcadas por produções de abordagens da 

internacionalização tanto econômicas quanto comportamentais. Depois disso, há uma sequência 

ao estudo que tem como objeto de análise a organização. 

As teorias econômicas basicamente remontavam discussões do ponto de vista quantitativo 

de como as organizações logravam êxito no processo de internacionalização que é o caso das 

pesquisas de Vernon (1966), Hymer (1976), Buckley e Casson (1979) e Dunning (1980). 

Vernon (1966) buscou analisar o processo de internacionalização da firma através do ciclo 

de vida do produto. Para esse autor, dependendo do nível de maturidade da indústria, o processo 

de importação seguido por produção e amadurecimento do produto e exportação ocorre de forma 

mais rápida. 

A pesquisa empreendida por Hymer (1976), a Teoria da Vantagem Monopolista, 

argumenta que as empresas multinacionais existem por serem fontes de superioridade sobre 

empresas estrangeiras em seus próprios mercados. Argumento esse que impulsiona a 

internacionalização, pois é baseado no pressuposto de que a utilização dessas vantagens 

monopolistas em mercados externos terá um pequeno custo adicional em relação aos custos do 

mercado doméstico. 

Segundo o autor, as vantagens monopolistas das empresas multinacionais agregam os 

recursos intangíveis das organizações como: tecnologia, patentes, marcas, recursos humanos, 

entre outros. Esses elementos estão ligados diretamente ao desenvolvimento de um conhecimento 

superior que, por sua vez, pode ser transferido para o exterior com baixos custos. 

Bucley e Casson (1979) apresentam referências na área e se destacam por explicar e 

prever os métodos de atendimento do mercado das empresas multinacionais. Para eles, um 

mercado nacional pode ser atendido de quatro maneiras principais: através de empresas 

domésticas, de subsidiárias de multinacionais, de empresas nacionais que comercializam 

produtos importados e por importação direta de multinacionais. 

O Paradigma Eclético de Dunning é uma tentativa de também envolver aspectos 

comportamentais à sua  teoria  e  por  essa  razão  é  considerado  “eclético”, no entanto a ênfase dada 

ao seu estudo é categoricamente econômica e se destaca principalmente por compreender a 

localização como uma variável de destaque para o processo de internacionalização. Na pesquisa 
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de Dunning (1980), as variáveis observadas têm significância em relação à internacionalização de 

empresas americanas e que o potencial exportador tem maior importância para países menos 

desenvolvidos. Além da localização, o estudo também observa características específicas da 

empresa. 

Ao analisar as abordagens modernas da internacionalização de empresas, esses estudos de 

cunho econômico estão voltados para dimensões de análise da visão interna da organização, 

semelhante à teoria baseada em recursos, principalmente aos recursos tangíveis como os aspectos 

de estrutura organizacional. 

A abordagem comportamental é contemplada pelas pesquisas de Johanson e Vahlne 

(1977); Hallén e Wiedersheim-Paul (1979) e Czinkota (1985). A Escola de Upsalla, conhecida 

pelos estudos sobre internacionalização, apresentou a pesquisa de Johanson e Vahlne acerca do 

gradualismo do processo de internacionalização. Para esses autores, a internacionalização é um 

fenômeno gradual que assume basicamente quatro estágios: exportação indireta, exportação 

direta, joint venture internacional e investimento direto no país estrangeiro – IDE. Esse processo 

está diretamente relacionado com o nível de confiança desenvolvido pela empresa à medida que 

aumenta seu nível de comprometimento com o mercado internacional. 

Hallén e Wiedersheim-Paul (1979) desenvolveram estudos sobre a distância entre 

compradores e vendedores envolvendo aspectos geográficos que têm consequência na distância 

psíquica dos indivíduos. Pode-se dizer que existe uma distância entre organizações vendedoras e 

aquelas compradoras, ambas no sentido geográfico e mental. Ainda, há nas duas dimensões e 

também entre atores pertencentes   à  mesma  organização.  Esse distanciamento geográfico causa 

dificuldades para os diferentes fluxos entre comprador e vendedor. 

A pesquisa de Czinkota (1985) analisa o processo de internacionalização através de 

estratégias incrementais de inovação. O modelo se propõe observar as características da firma 

através das características pessoais dos executivos, demonstrando que incrementos de 

investimentos às exportações se dariam em função da percepção sobre esse indivíduo dos 

resultados auferidos no mercado internacional. 

Essas abordagens tentam explicar o fenômeno da internacionalização observando às 

mudanças no cenário internacional que promoveram mudanças significativas no cenário mundial, 

sobretudo em virtude da mudança no padrão dos meios de comunicação e na redução dos custos 

logísticos, fruto também do avanço tecnológico nos meios de transporte. 
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2.4.4As nascidas globalizadas: evolução do conceito de internacionalização 
A partir dos anos 90, observa-se uma nova tendência de mudança no padrão do fenômeno 

internacionalização. Em virtude do movimento frenético dos mercados, fruto das mudanças 

históricas, de aberturas dos portos de muitos países que saia de uma visão do mundo bipolar que 

ainda se ventilava no pós Guerra-fria. Diante do exposto, observou-se uma tendência à 

modernização das indústrias e uma maior globalização econômica.  

Em consequência dessa maior dinâmica, a indústria passa a se modernizar e a propor um 

modelo de competição ainda mais acirrado. Então, surge a mudança paradigmática no conceito de 

internacionalização como o fenômeno das Born global, as empresas nascidas já 

internacionalizadas. Elas apresentam seus projetos a partir de decisões estratégicas a partir do seu 

nascedouro. Uma pesquisa clássica sobre esse movimento é o estudo empreendido por Oviatt e 

McDougall, 1994. 

As born global ou global born ou ainda estratégias globais são terminologia de 

abordagens teóricas que buscam descrever a internacionalização como fenômeno organizacional 

e que passa a fazer parte da base estratégica assim como outras unidades de análise dos negócios 

organizacionais. Quer dizer que os negócios organizacionais não são mais uma divisão das 

estratégias da empresa e sim parte contida na própria estratégia organizacional. 

Com o advento da inovação tecnológica e pessoas capacitadas para desenvolver 

negociações internacionais, apoiadas pelo desenvolvimento do conhecimento nas organizações, 

oportunizou um espaço para a mudança da concepção das multinacionais que, até a década de 90, 

eram vistas como firmas domésticas grandes e maduras. 

Os meios de comunicação se tornavam mais sofisticados não só nos mercados de capitais 

(que até então apresentava certa velocidade em comunicação), mas também para rotina das 

empresas trouxe a possibilidade de dirigir firmas em qualquer parte do globo. Isso deu origem a 

empreendimentos novos que, embora tenham uma visão baseada em custos de transação e 

recursos limitados, poderão dinamizar formas organizacionais que outrora só operariam no 

mercado de sua origem (OVIATT e McDOUGALL, 1994). 

Diante desse novo paradigma mercadológico, as duas correntes que buscam explicar o 

processo de internacionalização já não davam conta de explicar o fenômeno das empresas que já 

nasciam com estratégias deliberadamente voltadas para o mercado internacional. A abordagem 

econômica que observava determinantes estratégicos de grandes empresas em busca de escala ou 
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de uma maior sobrevida do produto, não captura a realidade de empresas multinacionais 

pequenas e baseadas em inovação tecnológica (RIBEIRO e PIMENTEL, 2012). Os fluxos de 

investimentos diretos no país estrangeiro, os IDE também não conseguem ser explicados por essa 

abordagem em se tratando das nascidas globalizadas nem tampouco os aspectos relativos à 

aprendizagem organizacional e o papel desempenhado pelos empreendedores, aqueles de suma 

relevância para o estudo das Born globals, uma vez que esses fatores são pré-estabelecidos antes 

mesmo de o empreendimento estar consolidado.  

Por outro lado, abordagem comportamental do processo de internacionalização também 

não dá o suporte teórico para explicar o fluxo dos investimentos em IDE. E o processo gradual de 

ingresso no mercado internacional, fortemente defendido por essa vertente, é severamente 

contestado uma vez que o gradualismo do processo não se configure em nenhuma de suas fases 

para esse tipo de organização (KNIGHT; CAVUSGIL, 1995). 

Os modos de entrada no mercado internacional (ROTT, 1994), através de mecanismos de 

alianças estratégicas, permanecem referenciando algumas maneiras de se inserir nessa arena. Os 

exemplos disso, as joint ventures podem ter grande aplicação no caso das empresas global born, 

no entanto muito do que foi estabelecido para os modos de entradas está pautado no gradualismo 

da abordagem comportamental da internacionalização. 

Nesse sentido, o trabalho de Oviatt e McDougall (1994) significou um marco nas 

pesquisas sobre as born globals e é amplamente estudado na literatura acerca da evolução do 

conceito de internacionalização. Os autores sistematizaram a base teórica proposta até então 

acerca do fenômeno sobre pequenas e médias empresas que desenvolviam atividades com o 

exterior a partir do seu nascimento, tão logo desenvolveram a categorização dessas empresas em: 

essas experiências a partir da coordenação das atividades da cadeia de valor e o número de países 

envolvidos. Dessa forma, os autores puderam desenvolver um modelo para explicar seu 

comportamento na condição de empresa internacional. Para tanto, incorporaram ao modelo 

aspectos relativos às teorias que versam sobre empreendedorismo internacional para elucidar 

processo de decisão quanto ao caráter internacional da empresa desde seu nascimento. Os autores 

dão ênfase aos aspectos de estrutura organizacional, observando, sobretudo, o papel das alianças 

estratégicas e das redes de relacionamento estabelecidas pelos executivos no mercado 

internacional pautados no empreendedorismo de oportunidade. 

Outro marco teórico que se estabelece dez anos depois é a produção relativamente recente 
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de Knight e Cavusgil (2004), na qual observando os aspectos propostos pelo modelo de Oviatt e 

McDougal, os autores estudaram as capacidades e competências organizacionais aliados à 

inovação para explicar o recente processo de internacionalização das global born. Para eles, o 

fenômeno das empresas que se iniciam no processo de internacionalização em até três anos, 

caracterizadas como empresas born global, é justificado, segundo o modelo proposto, pela 

utilização da visão baseada no conhecimento e, por essa razão, aspectos de inovação, sejam eles 

de cunho tecnológico ou mesmo metodológico, são fatores intervenientes para o recente processo 

de internacionalização das empresas. 

Foram agrupadas em quatro categorias: competência tecnológica global (tecnologias 

permitem reduções significativas nos custos de produção), desenvolvimento de produtos únicos 

(processo de desenvolvimento tecnológico para a produção de produtos diferenciados), foco em 

qualidade (otimização dos recursos, na medida em que evita retrabalhos) e utilizar distribuidores 

independentes (parceiros nos países de destino são apontados como a quarta competência).  

Esses quatro pilares observados, pelo modelo de Knight e Cavusgil (2004), traduzem a 

dinâmica estabelecida por empresas de menor porte, porém de maior nível de manobra e muitas 

vezes com grande poder de escala devido à inovação tecnológica e pela possibilidade de 

parceiros internacionais como fornecedores. Para Knight e Cavusgil (2004), as born-global 

muitas vezes menores em escala de produção e sem a infra-estrutura das empresas estabelecidas, 

conseguem vencer suas limitações de ativos porque utilizam intensamente suas competências, a 

exemplo dos ativos intangíveis. 

Essas competências organizacionais, que podem ser compreendidas por muitas teorias, 

observam os aspectos relativos à otimização dos recursos internos de forma a promover vantagem 

competitiva (PENROSE, 1959; DYER e SINGH,1988;PORTER, 1989; GRANT, 1996). Além 

disso, desenham a arquitetura estratégica do decisor, envolvendo os aspectos da formação das 

estratégias que respeitam essa dinâmica de uma frenética necessidade de manobra, que são 

movimentos de estratégias emergentes, fruto das oportunidades de mercado, demarcada por 

escolhas adaptativas (CHANDLER, 1962; MINTZBERG e WATERS, 1985; SCHUMPETER, 

1985; LAM e WHITE, 1999). A abordagem teórica que traduz a evolução do conceito de 

internacionalização, as chamadas global born, buscam respaldo para a explicação de suas 

variáveis em estudo nas bases teóricas da estratégia competitiva. 

O caminho teórico, estabelecido pelo movimento da evolução dos conceitos das 
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estratégias internacionais ou do processo de internacionalização, respeita os movimentos e 

mudanças históricas que ocorreram no mercado mundial provocando modificações de 

paradigmas nas estruturas organizacionais e na forma sobre como se teoriza sobre elas. Do ponto 

de vista de análises exploratórias descritivas sobre fenômenos organizacionais, bem como em 

estudos causais com certo nível de predição que acompanham organizações vanguardistas, cujo 

modelo teórico propõe mudanças a seus concorrentes com o interesse da manutenção da 

competitividade. O quadro a seguir é uma adaptação de Stonehouse et al. (2004) que visa 

observar esse processo histórico, acompanhando os tipos de estudos acerca da 

internacionalização de empresas. 

Quadro 2.4 – Evolução da estratégia global e internacional dos anos 50 aos dias de hoje 

 
Fonte: Adaptado de Stonehouse et al. (2004, p. 17).  

 O que se pode traduzir sobre as perspectivas teóricas é que as teorias e abordagens sobre a 

internacionalização apresentam uma linha de pesquisa descritiva sobre os novos fenômenos 

Foco na estratégia e na 
estrutura

Perspectiva TeóricaPeríodo Estratégia Internacional 

1950  –  1970  

Expansão multinacional através do estabelecimento de subsidiárias tipo  réplica 
em outros mercados. Predominância de estratégias multidomésticas, com 

subsidiárias autônomas. Coordenação global limitada das operações 
geograficamente dispersa das empresas. 

Visão baseada em recursosAnos 70 Multinacionais em declínio: desinvestimentos, racionalização, fechamento de 
plantas produtivas em países anfitriões. 

Vantagem CompetitivaAnos 80 

Mudança em direção da coordenação e integração das estratégias globais, foco 
na competitividade global e uso do escopo global como  força competitiva em 

setores industriais globais envolvendo especializações da planta e 
interdependência nacional. 

Estratégias Globais 
pautadas na competência 

organizacional
Anos 90 

Transição para estratégias globais ou transnacionais. Foco no desenvolvimento 
das competências principais e terceirização de atividades. Resultou em alianças 
estratégicas globais, que podem ser tanto verticais quanto horizontais. Aumento 
da  ênfase no conhecimento como ativo e as primeiras formas de organizações 

que aprendem. 

Estratégias Globais 
baseadas no conhecimento

2000 até os 
dias de hoje. A era da corporação virtual e da organização inteligente. 
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apresentados pela dinâmica dos novos modelos organizacionais de competição nas estratégias 

internacionais ao longo dos últimos 60 anos. 

2.4.5. Caminho teórico da internacionalização e pesquisa recente   
 As global born firms são fruto de uma sequência de aprimoramento da condição de 

posicionamento estratégico (PORTER, 1989) necessário à sobrevivência e à competição das 

organizações na arena internacional. A atual arquitetura estratégica reflete a sequência de 

movimentos necessários ao processo dentro do contexto histórico que promovem mudanças nas 

estruturas organizacionais e no padrão das estratégias (DEWIT e MEYER, 2004). 

 Assim, o fenômeno global born assume um caráter evolucionário. Alguns autores 

consideram esse fenômeno como sendo de forte oposição aos modelos tradicionais de 

internacionalização. Isto é, claro, verdadeiro quando se considera as manifestações desses 

modelos, nomeadamente o chamado modelo de fases, de acordo com a qual a empresa 

internacionaliza, de uma maneira lenta e gradual com respeito ao mercado geográfico, o modo de 

entrada no mercado e a política de produto. Para Madsen (1997), o fenômeno pode ser 

compreendido de três formas: a evidência empírica; o fenômeno em um nível mais profundo 

teórico e a nova concepção do fenômeno a partir de um pensamento evolutivo. 

A seguir, o quadro teórico em relação às estratégias de internacionalização apresenta um 

processo cronológico dentro da perspectiva das variáveis das competências e capacidades 

organizacionais de cada período, apresentando os pressupostos teóricos dessas pesquisas, para 

compreensão epistemológica do conceito de internacionalização observando os pontos de ruptura.  

2.4.6. Desempenho Internacional 
O estudo sobre desempenho organizacional usualmente é medido através de variáveis 

métricas vinculadas a indicadores financeiros. O tema performance ou desempenho 

organizacional tem provocado um crescimento nos estudos sobre critérios, indicadores e 

abordagens utilizados para a avaliação de performance organizacional, contudo os seus 

resultados ainda são inconclusivos.  

Os indicadores mais comuns deste modelo são o crescimento de vendas, a rentabilidade 

refletida por quocientes como o retorno sobre o investimento (ROI), o retorno sobre vendas 

(ROS) e o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (GITMAN, 2009). 

 Entretanto, um modelo mais amplo de performance empresarial deveria, também, incluir 

indicadores de performance operacional (não-financeira), bem como indicadores de performance 
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financeira. Nesse sentido, medidas como a participação de mercado, a introdução de novos 

produtos, a qualidade do produto, a eficiência de marketing, o valor agregado pela produção e 

outras medidas de eficiência tecnológica (MACHADO, 2010). 

Dentro dos estudos de orientação para mercado e sua relação com o desempenho, Kirca, 

Jayachandran e Bearden (2005) observaram em uma pesquisa meta-analítica que há diferenças 

entre esta relação de performance para empresas de manufatura e de serviços. Esses autores 

atribuíram a diferença à maior necessidade de customização nas organizações de serviços. 

 Homburg e Pflesser (2000) fizeram uma distinção clara entre performance de mercado e 

performance financeira, mostrando que o desempenho de mercado de uma empresa está 

associado com a eficácia das atividades de marketing desta organização e pode ser medido por 

meio de itens como a satisfação e retenção dos clientes, o atendimento de valor que eles buscam e 

da participação de mercado almejada. Já o desempenho financeiro, para eles, é medido pelo 

retorno sobre as vendas.  

Analisar o desempenho internacional de uma empresa é uma tarefa complexa já que essa 

variável pode ser conceituada e operacionalizada de diferentes formas. A aferição do desempenho 

ou performance internacional de uma empresa é um elemento amplamente discutido na literatura 

de negócios internacionais embora haja pouco consenso em como conceituar e operacionalizar o 

desempenho internacional por se tratar de um fenômeno complexo e multifacetado (CARNEIRO 

e HEMAIS, 2005). 

Embasados na revisão de literatura realizada sobre estudos publicados no período de 

1979- 1989, Cavusgil e Zou desenvolveram uma proposta de escala unificada de desempenho das 

atividades de marketing de exportação, composta pela soma de quatro indicadores: atingimento 

de objetivos estratégicos; sucesso percebido; crescimento das vendas e lucratividade. Nesse 

contexto, Cavusgil e Zou (1994) apresentam uma estrutura conceitual referente às estratégias de 

marketing utilizadas pela empresa na busca de seu desempenho em mercados estrangeiros. 

Cavusgil e Zou (1994) destacam que o desempenho de uma empresa em mercados globais tem 

duas dimensões: uma estratégica e outra financeira. Para eles, a dimensão estratégica diz respeito 

à posição da empresa em relação a seus maiores concorrentes e a dimensão financeira tem relação 

com os custos, crescimento de vendas e a lucratividade tanto doméstica como em mercados 

globais.  

A escala unificada, proposta por Cavusgil e Zou (1994), foi utilizada como medida de 
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desempenho internacional nos estudos sobre empresas born globals de Knight (1997), Knight e 

Cavusgil (2004, 2005).Nessas pesquisas, não só os aspectos de exportação são tomados como 

base, mas todas as operações que a empresa desenvolva com o mercado internacional, ou seja, 

essas receitas podem ser fruto de recursos de joint-venture, de IDE em unidades de negócio e/ou 

de produção no exterior (ZOU e STAN, 1998). Uma outra medida de desempenho de exportação 

é a escala EXPER, desenvolvida por Zou, Taylor e Osland (1998), que decompõe desempenho 

em três dimensões e as captura de forma subjetiva.  

Quadro 2.5 – Dimensões da escala EXPER 

Dimensões do 
Desempenho 
Internacional 

Indicadores 

Financeiro Nossos empreendimentos internacionais: 
São muito lucrativos 
Geram altos volumes de vendas 
Alcançam rápido crescimento 

Estratégica Nossos empreendimentos internacionais: 
Ampliam nossa competitividade global 
Fortalecem nossa posição estratégica 
Aumentam significativamente nossa participação no mercado 

Satisfação 
Geral 

O desempenho das nossas atividades internacionais é muito satisfatório 
Nossas atividades internacionais atingem completamente as nossas 
expectativas 
Nossas atividades internacionais são bem sucedidas 

Fonte: Adaptado de Zou, Taylor e Osland (1998). 

A escala EXPER foi testada e validada com empresas exportadoras norte-americanas e 

japonesas, o que demonstrou sua robustez para medir o desempenho exportador, mesmo em 

contextos culturais e organizacionais diferentes. 

 Essa escala proposta por Zou, Taylor e Osland (1998) foi validada em um estudo sobre 

orientação para mercados externos e performance exportadora em empresas brasileiras por 

Garrido, Larentis e Slongo (2006) e Machado (2010). Assim, entende-se ser mais coerente 

utilizar uma escala de aferição de desempenho internacional já validada para o contexto 

empresarial brasileiro. 

 Para Lu e Beamish (2011), as estratégias de internacionalização empregadas por pequenas 

e médias empresas - PME promovem melhor desempenho. Os autores desenvolveram um estudo 

multivariado acerca da literatura de negócios internacionais e empreendedorismo, indicando 
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quatro hipóteses que relacionam o grau de investimento direto estrangeiro (IDE) e atividade de 

exportação, bem como a utilização relativa de alianças para o desempenho empresarial das PME 

internacionalizadas no Japão.  

O estudo observou o impacto positivo da internacionalização no desempenho 

internacional oriundo da atividade de IDE, porém quando essa atividade é feita pela primeira vez 

apresenta uma queda de rentabilidade. Todavia, mais tarde, esse investimento é compensado com 

melhor desempenho, respeitando a máxima financeira de maior risco para um maior retorno. Para 

as pequenas e médias empresas globals born, as alianças com parceiros com conhecimento local 

pode ser uma estratégia eficaz para superar as deficiências que enfrentam em recursos e 

capacidades quando se expandirem para mercados internacionais. 

Nessa mesma perspectiva metodológica, Hult e Perry (2012) estudaram os fatores que 

afetam a recente internacionalização das empresas. Os autores encontraram evidências de que as 

características dos executivos são os principais determinantes para as estratégias das 

multinacionais. Para os autores, o acúmulo da experiência internacional incorporado no capital 

humano e relacional é o mais importante fator de nível das multinacionais. Os resultados meta-

análise revelaram que muitos dos postulados das abordagens econômicas da internacionalização 

realizadas com multinacionais foram refutados uma vez que, em função dos efeitos do tamanho 

da empresa, idade da empresa e tamanho da equipe da alta gestão e aspectos comportamentais 

como o papel do decisor apresentam alto nível de influência quanto às estratégias internacionais 

corroborando a abordagem comportamental, cuja maior contribuição se dava em empresas de 

menor porte.   

Persinger e Vostina (2011) também enfatizam o papel do empreendedor para estratégias 

de empresas globals born em países emergentes. Eles estudaram o papel da liderança nas 

estratégias das globals born e identificaram que a visão do empresário é como um guarda-chuva 

que afeta muitas partes importantes da empresa, tais como: organização; transferência de 

recrutamento; conhecimento; comunicação e outras partes que formam a cultura da empresa. 

Esses empresários criam valores da empresa e motivam os funcionários na organização, 

compartilhando o poder com os subordinados. É crucial para delegar decisões operacionais aos 

subordinados para que o empreendedor possa trabalhar com questões estratégicas que promovam 

a expansão das firmas internacionais. A comunicação foi outra variável que mereceu destaque no 

processo. 
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O estudo de Esfrat e Shoham (2012) envolve aspectos relativos ao ambiente e a tecnologia 

em relação às empresas nascidas globais em Israel. Essas empresas de pequeno porte são 

fortemente voltadas para tecnologia e orientadas para o mercado internacional. Segundo os 

autores, essas empresas são distinguidas por se moverem rapidamente desde o início até a entrada 

no mercado estrangeiro - uma estratégia que acarreta riscos consideráveis. No entanto, embora 

essa internacionalização precoce seja uma característica única de BGs (born globals) que é o seu 

principal fator de definição, alguns aspectos que ainda foram pouco explorados na literatura. Um 

desses elementos é o papel do ambiente externo, ou seja, fatores de mercado-alvo, anteriormente 

encontrada para afetar as operações e desempenho das empresas gradualmente.  

A pesquisa internacional tem apresentado achados que corroboram os textos considerados 

como referência sobre o precoce processo de internacionalização das born globals (BGs) de 

Oviatt e McDougall (1994) e Knight e Cavusgil (2004).  

A literatura brasileira acerca do processo de internacionalização tem sido crescente, 

sobretudo em estudos quantitativos como no caso de Honório (2009) que se dedicou a 

compreender o desempenho organizacional através do seu grau de internacionalização, cujos 

determinantes residem em fatores organizacionais e estratégicos. Ainda sobre os estudos 

qualitativos como a formação das estratégias de Oliveira, Kovacs e Moraes (2010); Costa e Añez 

(2011). Porém, em relação à internacionalização como evolução de seu conceito BGs, há poucos 

estudos na literatura recente. 

Nesse sentido, merece destaque o estudo de Ribeiro e Pimentel (2012) que analisa a 

relação entre o perfil do empreendedor e o sucesso de empresas born globals brasileiras através 

de estudo de caso múltiplo (duas empresas). Brito et al. (2009) explora como os recursos e 

capacidades estratégicas desenvolvidas pelas empresas contribuem para a sua prontidão em 

exportar através de uma pesquisa descritiva por meio de amostragem aleatória inferencial. 

Também, demonstra que quanto maior a presença de recursos e capacidades estratégicas para a 

internacionalização, maior o volume de exportação da empresa, mas não necessariamente 

assegura o crescimento da exportação ao logo do tempo. Forte e Moreira (2009) analisam as BGs 

a partir da competitividade do setor calçadista brasileiro através da visão baseada em recursos. 

Assim como na pesquisa internacional, acerca das Born globals, as experiências empíricas 

apresentam resultados que corroboram as análises feitas pelos textos, marcos das estratégias 

internacionais após os anos 90. 
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 A seguir, é apresentado o quadro teórico que envolve as teorias abordadas que 

oportunizaram a discussão dos conceitos teóricos sobre a internacionalização e as variáveis 

estudadas para a proposta do modelo estrutural de desempenho internacional. 
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Quadro 2.6. Pressupostos  teóricos da pesquisa 

 
 

 

 

 

 

 

Dimensão  
Teórica Autor/Obra

Teoria e 
abordagem Objetivo Geral Metodologia Respondentes

Variáveis/Dimensões em 
Análise Contribuição  Teórica Base Teórica

CHANDLER, A.D. (1962) 
Strategy and structure: 
chapters in the history of 
the American industry.

Teoria 
Contingencial

Comparar o 
multidivisional tipos de 
organizações na forma 
que grenciam sua 
estrutura e seus recuros

Survey estudo 
comparativo 4 casos

Inovação, estrutura 
organizacional

Discutiu também o conceito de descentralização nas grandes empresas, 
defendendo que a vantagem das empresas multidivisionais era que elas  
permitiam que os executivos de topo deixassem de ser os  únicos 
responsáveis pelo destino de uma empresa e passassem a ter 
responsabilidades mais rotineiras, ganhando tempo para se dedicarem a 
outras tarefas e passando a assumir o compromisso de um panejamento a 
longo prazo

Taylor, Henry 
Vanum Poor, 1960

SCHUMPETER, Joseph 
(1985). O Fenômeno 
Fundamental do 
Desenvolvimento 
Econômico

 Teoria de 
Entrereneurship

Analisar como o 
equlíbrio economico do 
mercado poderia se  dá 
através do 
relacionamento 
estabelecido entre seus 
agentes, na realização 
das transações e trocas.

… … Lucros, capital credito, juros, e o 
ciclo de negócios

 Desenvolvimento  é efetuada pelo empresário, que orienta o desvio dos 
fatores de  produção em novas combinações para uma melhor utilização; pela 
reformulação do processo produtivo, incluindo a introdução de novas 
máquinas, e  produção de produtos em menos despesa, o empreendedor cria 
um excedente, que ele afirma que o lucro

Walras, 1870

MINTZBERG, H.; 
WATERS, J. A(1985). Of 
strategies, deliberate and 
emergent.

 Abordagem da 
Formação 
Estratégia: 
Conteúdo,  
Contexto e 
Mudança

Analisar os padrões das 
escolhas para formação 
das estratégias

Estudo teórico 
qualitativo 
baseado em 11 
casos de 
diversos 
segmentos de 
organizações

11 Casos

Tipos de escolha e caminhos 
estratégicos: estratégia 
empreendedora; ideológica; to 
tipo guar-chuva; de processo; 
inconectadas; consesuais; 
impostas; deliberadas e 
emergentes

Apresenta  várias perspectivas que podem influenciar a formação das 
estratégias organizacionais e que por conseguinte refletirá nas suas decisões. 
De um modo geral a dicotomia entre a maior parte desses tipos de estratégias 
são de delibiradas e emergentes

Chandler, 1962; 
Mtzimgerg, 1979; 
Kielser, 1971; 
Porter, 1980

LAM, L. W.; WHITE, L. 
P.(1999).  An adaptative 
choice model of the 
internationalization 
process. 

 Teoria das 
Escolhas 
Adaptativas

Analisar o papel das 
escolhas gerenciais que 
as organizações precisam 
fazer quando inclusas no 
processo de 
internacionalização

… … Exportações, joint ventures 
subsidiárias

as escolhas adptativa modificam a estrutura com a finalidade de attender as 
demandas da nova condição mercadológica pautada nas decisões 
gerenciais.A internacionalização  é uma imposição ambiental para que as 
organizações possam sobreviver e se ajustar  às demandas do mercado.

 Mitzberg, 1985 
johanson e Valhne, 
1977

Pressupostos teóricos, conceito e evolução  da internacionalização  na visão  baseada em recursos
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PENROSE, E. T.(1959) 
The theory of the growth of 
the firm

 Teoria do 
Crescimento da 
Firma

Analisar fatores 
determinantes pelo 
crescimento da firma 
inerente ao sua estrutura 
interna

Estudo de caso: 
Hercules 
Powder 
Company.

1 caso
recursos, estrutura, capacidade 
do empreendedor

A capacidade de geração de riqueza independe de variáveis externas 
tornando a firma o ponto central para a ampliação e valorização do recuros 
de forma a firma provocar tendencias e movimentos econômicos

Boulding, 1956, 
Shumpeter, 1957

PORTER, M. E. (1991) 
Towards a dynamic theory 
of strategy

Modelo de 
Análise do 
Diamante

Compreender a interação 
de agentes intervenientes 
da cadeia do negócio 
baseada nas teorias da 
firma e de estratégia

Análise 
longitudinal 
(cross-
sectional)

…
firmas estruturas e rivalidade; 
fatores e condições; condições de 
demanda; indústria de suporte

Compreensão microecômica do ambiente tarefa organizacional observando 
os agentes intervenientes que interage com a organização e que permite que 
essa interação possa acontecer de forma mais eficiente através do poder de 
negociação de cada agente.

Penrose, 1959; 
Peterfrac, 1990; 
Porter, 1986

WERNERFELT, B. (1984) 
A resource-based view of 
the firm

 Teoria Baseada 
em Recursos

Desenvolver algumas 
ferramentas simples 
econômicos para analisar 
uma firme posição de 
recursos e de olhar sobre 
opções estratégicas 

Modelo 
analítico … recursos diferenciais

Buscou analisar as estratégias de diversificação da empresa  não na 
pespectiva de seus produtos mais sim de seus recuros. Barreiras posição 
recursos foram definidos como parcialmente análoga  à barreiras  à entrada. 
No base nesta definição, pode-se esboçar um retrato das empresas, tentando 
desenvolver essas barreiras.

Penrose, 1959;  
Rubin, 1973; 
Porter, 1980

GRANT, R. M. (1996). 
Toward a knowledge-based 
theory of the firm. 

 Visão Baseada 
no Conhecimento

Explorar a coordenação 
de mecanismos através 
dos quais as firmas 
inerage de 
especializando em 
conhcimento específico .

survey fonte 
secundária

…

tranferibilidade, apropiabilidade, 
capacidade de agregação do 
conhecimento, especialização em 
aquisição de conhecimento, 
conhecimento como requisito de 
produção

As bases da capacidade organizacional em particular  é desenhada pela 
hierarquia horizontal e vertical que a grosso modo  é baseado no 
conhecimento e inovações que apresenta implicações diretas na gestão.

Barney, 1986; 
Kogut e Zander, 
1992; 

DYER, J. H.; SINGH, 
H.(1988) The relational 
view: cooperative strategy 
and sources of 
interorganizational 
competitive advantage. 

 Abordagem 
Relacional

Compreender a 
vantagem competitiva da 
firma através do 
potencial das relações 
ente conhecimento, 
recuros, governança e 
relacionamento 
específico

Estudo Teórico …
conhecimento, recuros, 
governança e relacionamento 
específico

O ponto central do estudo  é a vantagem competitiva sustentável baseada no 
relacionamento de fatores potenciais (recuros, conhecimento, governança e 
relacionamento específico). Ebora a tese tenha limites prospectivos uma vez 
que o modelo se basea na junção de outros trabalhos com variáveis 
específicas

Barney, 1991; 
Wernerfelt, 1984

VERNON, R.(1966) 
International Investment 
and International Trade in 
the Product Cycle. 

 Teoria do Ciclo 
do Produto

Analisar o processo de 
internacionalização das 
firmas de acordo com o 
ciclo de vida dos 
produtos 

Survey fonte  
secundária 
(estatística 
descritiva)

…

Ciclo de : importação,  produção 
e exportação dos EUA, países 
concorrentes e países menos 
desenvolvidos.

Dependendo  do  nível de meturidadeda indústria o processo de importação 
seguido  por  produção e amadurecimento do produto e exportação ocorre de  
forma mais  rápida. O processo de exportação deve ocorre a menida que 
aindústia de determinado país também já tenha um bom  nível de  produção 
em escla global

J. H. Williams, 
1947 ; Sir Donald 
MacDougall,  
1957; Staffan 
Burenstam-Linder, 
1961
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Fonte: Elaborado pela autora.

BUCKLEY, P. J.; 
CASSON, M. C.(1998) 
Analysing foreign market 
entry strategies: extendind 

 Teoria das 
Operações 
Internacionais

explicar e prever os 
métodos de atendimento 
do mercado das 
empresas multinacionais. 

… … Localização das plantas 
produtivas e a propriedade da 
produção. 

Um mercado nacional pode ser atendido de quatro maneiras principais: 
através de empresas domésticas, de subsidiárias de multinacionais, de 
empresas nacionais que comercializam produtos importados e por 
importação direta de multinacionais. 

DUNNING, J. H. (1980) 
Toward an eclectic theory 
of international production: 
some empirical tests. 

 A Teoria do 
Paradigma do 
Eclético

Analisar o modelo da 
teoria eclética tendo a 
localização como 
determinante

Análise 
multivariada

15.211 em sete 
países (Brasil, 
México, Canadá, 
França, Alemanha, 
Belgica e 
Inglaterra)

características  próprias da 
empresa; características 
específicas do país; 
internalização

A variáveis observadas tem significancia em relação a internacionalização de 
empresas americanas e que o potencial exportador tem maior importancia 
para países menos desenvolvidos

Hirsch,1976; 
Vernon, 1966;  
Bucley e Dunning, 
1976; Duning, 
1977

JOHANSON, J. and 
VAHLNE, J. E. (1977) The 
Internationalization 
Process of the Firm  –  A 
Model of Knowledge 
Development and 
Increasing Foreign Market 
Commitments.

O processo de 
Internacionalizaç
ão da Escola 
Nórdina de 
Uppsala

Comprrender co 
processo de 
internacionalização da 
firma através de aspectos 
comportamentais que 
traduzem o fenˆmeno 
como gradual

Baseado em 
estudos 
empíricos de 
pesquisas de 
negócios da 
Escola de 
Upsalla

…
conhecimento, distancia pisicca, 
padrão de decisão, grau de 
internacionalização

A internaionalização  é um fenômeno gradual que assume basicamente quatro 
estágios: exportação indireta, exportação direta, joint venture internacional e 
investimento direto no país estrangeiro - IDE

Vernon, 1966; 
Hallén e 
Weidersheim-Paul, 
1974; Ciert e 
March, 1963

CZINKOTA. M. R.(1985) 
Export Development 
Strategies.; REID. S.(1981) 
De descision-markerand 
export and market 
expansion. 

Modelo de 
Inovação 

Compreender o proceso 
de internacionalização 
através de estratégias 
incrementais de 
inovação

.. … …

o modelo se propõe também a observar as características da firma através
das características pessoas dos executivos, demonstrando que incrementos de 
investimentos às exportações se dariam em função da percepção sobre esse
individuo dos resultados auferidos no mercado internacional.

HALLÉN, L.; 
WIEDERSHEIM-PAUL, F. 
(1979). Psychic distance 
and buyer-seller 
interaction.

A distância 
psíquica e a 
interação 
comprador-
vendedor 

Analisar os aspectos que 
influenciam a distancia 
geográfica e psicca nos 
negócios internacionais

… …
estágio de  pré- contato, interação 
inicial e estágio  pré- madruro

existe uma distância entre organizações vendedoras e organizações 
compradoras, ambas no sentido geográfico e mental. Existem distâncias nas 
duas dimensões e também entre atores pertencentes  à mesma organização. 
Essas distâncias causam dificuldades para os diferentes fluxos entre 
comprador e vendedor. 

Burenstam-Linder 
, 1961

ROOT, F. R.(1994) Entry 
Strategies for the 
international Markets. 

Modos de 
Entrada

Descrever e analisar os 
modos de ingresso no 
mercado internacional

… … Entradas de exportação, 
contratual e de investimento

A decisão sobre os modos de entrada em mercados externos deve levar em 
consideração fatores internos e fatores externos  à empresa. Os fatores 
internos são relacionados  à característica do produto a ser comercializado e o 
comprometimento financeiro da empresa. Enquanto que os fatores externos a 
empresa são referentes ao mercado do país-alvo, ambiente de negócios, 
fatores de  produção entre outros. 

OVIATT, B.M.; 
MCDOUGALL, P.P.(1994) 
Toward a theory of 
international new 
ventures. 

Descrever e analisar o 
fenomeno da 
internacionalização 
através de  várias 
perspectivas teóricas

Estudo Teórico …
Custo de transação; Localização; 
Estrutura e Goverança; Recursos 
raros

As escolas da internacionalização passa ela mudança de paradigma em 
relação a análise de empresas multinacionais e que existe uma tendencia de 
mudança nos parâmetros das análises teóricas

Chandler, 1986; 
Shumpeter, 1942; 
Dunning, 1980; 
Johanson e 
Vahlne, 1977; 
Barney, 1991

 KNIGHT, G.A; 
CAVUSGIL, S. T (2004). 
Innovation, organizational 
capabilities, and the born- 
global firm. 

 Analisar e compreender 
a internacionalização 
precoce da firma

 Survey 
(análise 
multivariada)

203/900 médias 
indústrias

 Orientação para 
empreendedorismo internacional, 
orientação para mercado 
internacional, competencia 
tecnólogica global, produtos 
únicos, focos de qualidade, 
competencia para distribuição 
internacional, performace em 
mercados internacionais.

Aspectos como capacidades internas pautadas na inovação aumentam a 
performace das empresas born global. E o crescimento dessas empresas 
refletem um novo paradgma que era observado apenas na realidade de 
grandes coorporações

Penrose, 1959; 
Shumpeter, 1942; 
Oviatt e 
McDougal, 1994

ZOU, S.; CAVUSGIL, 
S.Tamer. ( 1998). The 
determinants of export 
performance: a review of 
the empirical literature 
between 1987 and 1997. 

Performance 
Internacional

Desenvolve rmedida de
desempenho de 
exportação que
decompõe desempenho
em três dimensões e as
captura de forma
subjetiva. 

Revisão da 
pesquisa 
empírica

….
financeira, estratégica e de 
satisfação do desempenho das 
exportações

revisaram a literatura empírica sobre desempenho de exportação e 
identificaram as seguintes dimensões e subdimensões extraídas de 50 
artigos: medidas financeiras (vendas, lucro, crescimento); medidas  não- 
financeiras (sucesso percebido, satisfação, atingimento dos objetivos); e 
escalas compostas. 

Cavusgil e Zou 
(1994) Knght 
(1997)
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2.5. Considerações finais do Referencial Teórico 
As dimensões analisadas nos primeiros estudos em estratégias nos anos cinquenta 

continuam balizando modelos teóricos atuais, respeitando as adequações teóricas e empíricas. 

A estrutura, a tecnologia e o ambiente, discutidos por Chandler (1962), continuam sendo 

material de análise das globals born sob a ótica das capacidades organizacionais e inovação, 

assim como os recursos estudados inicialmente por Penrose (1959) e o papel do 

empreendedor decisor abordado por Schumpeter (1985) e retomado por Oviatt e McDougal 

(1994). 

Nesta sequência, as estratégias internacionais, exploradas pelas abordagens 

econômicas e comportamentais da internacionalização, remontam uma análise voltada para 

linhas de pesquisa observadas nesse tripé aprofundando algumas categorias de análise. O que 

se observou é que as abordagens econômicas têm maior poder de explicação ao fenômeno em 

grandes corporações, ao passo que as comportamentais explicam melhor o processo de 

internacionalização de pequenas e médias empresas. Ambas apresentam limites de aplicação 

no campo empírico. Dialogando com os aspectos da visão baseada em recursos, percebe-se 

que esse recorte retoma as análises estratégica e estrutural que, para efeito desta pesquisa, 

atende às terminologias da pesquisa recente, chama-se de capacidades organizacionais. 

Assim como o paradigma eclético de Duning (1980), as teorias dão ênfase aos 

aspectos relativos à localização, fatores do ambiente considerando assim o efeito país. 

Embora os modelos sejam passíveis das críticas, essas variáveis apresentam significado nas 

relações de negócios internacionais e são, de certa forma, negligenciadas. 

A mudança de paradigmas da evolução do conceito do processo de internacionalização 

que, passou a ser concebido como estratégias globais, a partir do surgimento do 

empreendimento que, em suas principais abordagens teóricas, têm dimensões de análise que 

retomam os clássicos textos de estratégias. Nessa visão, a próxima seção visa explorar um 

modelo analítico que busca explicar o desempenho da internacionalização das empresas 

baseadas nessa dimensão que foram exploradas na literatura sobre estratégias globais nos 

últimos 60 anos. 

Por conseguinte, o referencial teórico apresentado trouxe várias abordagens acerca de 

negócios internacionais envolvendo estudos que tratam diretamente ou tangenciam as 

capacidades organizacionais e o ambiente como fatores importantes para compreensão das 

estratégias internacionais. Por sua vez, são avaliadas através do desempenho internacional, o 

constructo abordado no sentido de compreender a influência das dimensões mencionadas nos 

resultados financeiros e estratégicos da firma segundo a percepção dos indivíduos que operam 
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com as atividades de comércio exterior das empresas. A próxima seção é dedicada ao modelo 

estrutural explicativo acerca do desempenho internacional das empresas exportadoras. 
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3. Concepção do Modelo Teórico  
 

A internacionalização, diante da discussão teórica recente, pode ser considerada um 

processo em evolução e por essa razão o seu significado apresenta várias perspectivas e 

abordagens teóricas que, por sua vez, traduziam a aplicação pragmática. 
O desempenho internacional a que se dedica a operacionalização do modelo de análise 

se apresenta através de duas formas. A primeira é demonstrada por meio de variáveis métricas 

no sentido de identificar valores métricos sobre o que é o desempenho internacional. Para 

tanto, de acordo com a literatura, se identificou a escala de desempenho internacional que está 

relacionada com percepções acerca do faturamento, lucro e perspectiva de crescimento da 

receita em função das operações realizadas no mercado internacional (baseado Escala 

EXPERF). 

No segundo modelo teórico, a avaliação do desempenho está relacionada com 

pressupostos teóricos de fatores intervenientes que influenciam diretamente o comportamento 

da performance internacional das empresas exportadoras, por meio de duas dimensões 

teóricas de análises: as capacidades organizacionais e o ambiente. 

 As capacidades organizacionais estão divididas em dois escopos teóricos: 

características das empresas e características da estratégia. A dimensão ambiente, em seu 

turno, se subdivide em distância psíquica e condições do país anfitrião. Esse conjunto de 

caminhos teóricos específicos são norteadores da construção das hipóteses que apresentam a 

simbologia de acordo com seu significado: 

 

HC está relacionada com as capacidades organizacionais 

HA está relacionada com o ambiente 

 

A seguir, serão apresentadas as hipóteses numeradas para cada respectivo fator 

(capacidades organizacionais e ambiente) e, logo após, a construção teórica e metodológica 

desta tese envolvendo as grandes áreas de abordagem da base teórica a que foi tratada de 

forma pormenorizada no capítulo de referencial teórico. Em seguida, são apresentadas as 

respectivas dimensões da pesquisa citada anteriormente.  

 

3.1. Hipóteses da Pesquisa 
O modelo analítico de pesquisa engloba dois polos, que visam explicar o desempenho 

internacional. O primeiro está relacionado com as capacidades organizacionais, que 
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epistemologicamente está diretamente relacionada com os aspectos da estrutura 

organizacional (CHANDLER, 1962) relacionadas com os aspectos da estratégia. Como 

observado no capítulo de referencial teórico desta tese, a Teoria da visão baseada em recursos 

apresenta uma construção que envolve aspectos de estrutura organizacional e sua estratégia. 

Desse modo, para efeito desta pesquisa, a   dimensão   “capacidades   organizacionais”   está  

vinculada aos aspectos relativos aos recursos organizacionais que deram origem às cinco 

primeiras hipóteses desta tese conforme explicado a seguir. 

 

Recursos Humanos – Capacitação dos indivíduos e a influência no desempenho 
internacional 

Os recursos humanos é uma das variáveis para construção da primeira hipótese da 

pesquisa uma vez que a capacitação da equipe, segundo os preceitos teóricos da RBV, tem 

grande nível de influência em relação ao desempenho organizacional. Dessa maneira, são 

observadas questões como a decisão de assumir riscos de forma deliberada ou segundo o 

percurso da aplicação de uma estratégia é abordado na tipologia de estratégias deliberadas 

emergentes (DEWIT e MEYER, 2004; MINTZBERG, 1973; MINTZBERG et al, 2000).  

Dhanaraj e Beamish (2003) consideraram que a iniciativa de se expandir negócios 

além do mercado interno e a busca por informações constituem conceito de enterprise 

proposto por Penrose (1959) – definido como predisposição psicológica por parte do 

empreendedor para assumir riscos na expectativa de ganhos e para dedicar esforços e recursos 

à atividade especulativa. Dessa forma, se identifica a percepção do executivo quanto ao 

ingresso no mercado internacional e seu posicionamento diante dos riscos de investimento no 

país estrangeiro. Logo, foi estabelecida a seguinte hipótese: 

 

HC1: Quanto maiores os níveis de capacitação e autonomia dos funcionários da área de 
comércio exterior, melhor tenderá a ser o desempenho internacional. 
 Além dos aspectos relativos à capacidade da equipe envolvida com os negócios 

internacionais da empresa, é importante estudar as capacidades organizacionais e os recursos 

organizacionais, explicados na próxima seção. 

 

Recursos Organizacionais – O conhecimento e a estratégia como diferenciais para o 
desempenho internacional 

As características como o tamanho da firma são usualmente pesquisadas como uma 

variável de pesquisa em associação com o desempenho no mercado internacional. 
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Frequentemente, o número de empregados é utilizado para designar o tamanho da firma, 

embora o volume total de vendas também tenha sido utilizado em alguns estudos 

(CZINKOTA e JOHNSTON, 1983). O relacionamento entre o tamanho da firma e o 

desempenho internacional é investigado em muitos estudos que tratam especificamente de 

atividades de exportação (WOLF e PETT, 2000; VERWAAL e DONKERS, 2002; 

CARNEIRO, 2007; HONÓRIO, 2009).  

Outros estudos focalizam o mesmo relacionamento para examinar o processo de 

expansão no mercado internacional, independente do modo de entrada utilizado pela firma. A 

maioria deles usa o tamanho como uma variável de controle (HITT et al., 1997; ZAHRA et 

al., 2000; LU e BEAMISH, 2001). Assim como tamanho e porte podem ser consideradas 

variáveis cujos conceitos são muito próximos e que estão diretamente relacionados com o 

desempenho da firma. Muitas vezes esses aspectos estão relacionados com o nível de 

conhecimento e experiência da empresa o que, por sua vez, também se relaciona com a 

estratégia organizacional. 

Conforme explicam Johanson e Vahlne (1977), a experiência com o mercado externo 

é um importante fator que aumenta o comprometimento de recursos no mercado estrangeiro, 

bem como o desempenho das suas atividades atuais (mercado externo e interno). Significa 

dizer que, à medida que as operações internacionais se desenvolvem, necessariamente ocorre 

um comprometimento de recursos, tangíveis e intangíveis, com as ações de 

internacionalização. Segundo Welch e Luostarinen (1993), esse comprometimento é 

particularmente forte quando os principais decisores da firma estão presentes na elaboração e 

na implementação das estratégias internacionais. Isso cria uma base para as atividades atuais 

realizadas em prol do desenvolvimento internacional, como também para os futuros passos a 

serem dados em direção a um maior envolvimento com o mercado estrangeiro (HONÓRIO, 

2009).  

Os aspectos que envolvem o nível de inovação no modelo não só consideram a 

inovação tecnológica, mas também relativos à metodologia da promoção do conhecimento 

organizacional. Segundo Kogut (1991), o conhecimento da firma, diferentemente do 

aprendizado, é relativamente observável uma vez que apresenta categorias de análise como: 

regras operacionais; tecnologias de manufatura e bancos de dados dos clientes são 

representações tangíveis desse conhecimento. Para Grant (1996), a gestão do conhecimento 

aponta para as seguintes características como pertinentes para a utilização do conhecimento 

dentro da firma para criar valor: possibilidade de transferência (transferability); capacidade 

para agregação; apropriabilidade; especialização na aquisição do conhecimento e relevância 
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do conhecimento como insumo para a produção. 

A análise segundo o conhecimento é apresentada por meio da percepção da sua 

importância e como pode ser considerada um fator diferencial envolvendo a abordagem 

baseada em recurso intangível. Assim, se definiu a segunda hipótese:  

 
HC2: Quanto maior o nível de conhecimento organizacional, maior tenderá a ser o 
desempenho internacional da empresa. 
 Percebe-se, desse modo, que os recursos organizacionais caracterizam a condição da 

empresa em relação à sua experiência internacional, seu porte e seu know-how para o bom 

desempenho no mercado internacional. 

 

Recursos Relacionais – planejamento estratégico para o mercado internacional 
(alinhanças estratégicas e relacionamento com o cliente) 

O planejamento das atividades internacionais funciona como a base da estrutura da 

estratégia, pautado na sistematização das atividades que se atingem níveis preditivos de êxito 

no mercado internacional (MINERVINI, 2001). Previdelli (1997) estudou que as 

Multinacionais necessitam sistematizar as competências desse planejamento por área 

envolvendo não só as áreas operacionais (produção, P&D, marketing internacional) como as 

de assessoria ao processo (finanças, assessoria jurídica e comunicação). Nessa visão do 

planejamento estratégico e sistemático dos negócios internacionais se compreende que a 

iniciativa é por conceito uma estratégia deliberada e que há uma busca constante por negócios 

na arena internacional (DEWIT e MEYER, 2004).  

Para Root (1994), o ingresso no mercado internacional já pressupõe decisões de 

adaptação do sistema produtivo às necessidades do mercado internacional e o menor nível de 

adaptação facilitaria o modo de entrada no mercado internacional. Lam e White (1999) 

desenvolveram o modelo da escolha adaptativa cuja ideia central é realizar adaptações 

organizacionais quando o ambiente sofre mudanças, através de um mecanismo de ajuste de 

forma a manter a sua sobrevivência. Assim como na sistematização do planejamento das 

atividades internacionais, o grau de adaptação ao mercado externo enfatiza o papel das 

escolhas gerenciais que as organizações precisam fazer quando inclusas no processo de 

internacionalização, logo as escolhas adaptativas modificam a estrutura com a finalidade de 

atender às demandas da nova condição mercadológica.  

O estudo sobre a abordagem relacional de Dyer e Singh (1998), as pesquisas em 

estratégia  apresentam fontes de vantagem competitiva das firmas, destacando-se aspectos 
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relativos a recursos e conhecimento. As vantagens ou desvantagens de uma firma individual 

são frequentemente ligadas às vantagens e desvantagens das redes de relacionamentos nas 

quais a firma está imersa, e que os recursos críticos de uma firma podem se estender além das 

fronteiras dela. Assim, as ligações exclusivas inter-firmas podem ser uma fonte de ganhos 

relacionais e vantagem competitiva. A visão relacional da vantagem competitiva define-se um 

ganho relacional como um lucro acima do normal conjuntamente gerado em um 

relacionamento de troca que não pode ser gerado por qualquer firma isoladamente, podendo 

ser criado somente através de contribuições de sinergias de parceiros específicos de uma 

aliança estratégica. 

 Diante do exposto, percebe-se que os recursos relacionais explorados em várias 

abordagens desempenham papel importante em relação ao desempenho internacional, assim 

se identificou a terceira hipótese relativa à dimensão capacidades organizacionais:  

 

HC3: Quanto maior o grau de sistematização do planejamento estratégico das operações 
internacionais, melhor tenderá a ser o desempenho internacional da empresa. 
 Além dos recursos relacionais, que envolvem a sistematização da estratégia e das 

alianças estratégicas, se apresentam ainda como uma variável importante da RBV os recursos 

físicos, que serão apresentados no item seguinte.  

 

Recursos Físicos – Estrutura física e o desempenho internacional 
A estrutura começou a ser estudada por Chandler (1962) na proposta da teoria 

contingencial, na qual o autor considerava o modelo organizacional como consequência das 

estratégias a serem implementadas na organização. Podem ser considerados sinônimos 

teóricos dessa dimensão os determinantes organizacionais, estrutura, operações internacionais 

(VERNON, 1966; HYMER, 1976; BUCLEY e CASSON, 1979; PORTER, 1986; KNIGHT e 

CAVUSGIL, 2004). Os recursos, assim como a inovação, merecem destaque do ponto de 

vista teórico uma vez que essa abordagem tem apresentado muitas perspectivas.  

Desde o estudo de Penrose (1959) que os recursos vêm merecendo destaque por eles 

serem a fonte de vantagem competitiva das organizações através de sua gestão otimizada. A 

visão baseada em recursos (RBV) que deu origem a teoria baseada em recursos se destaca 

pela investigação de aspectos valorosos que são relativizados a determinadas dimensões 

organizacionais que definem o seu posicionamento no mercado (WERNERFELT, 1984; 

PORTER, 1989; GRANT, 1996). Assim, entende-se que a hipótese a seguir é relevante para a 

compreensão das capacidades organizacionais que influencia o desempenho internacional. 
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HC4: Quanto mais estruturados os recursos físicos da organização, melhor tenderá a ser 
o desempenho organizacional. 
 Assim como recursos físicos, os recursos financeiros dão a condição de se efetuar as 

operações internacionais. Por outro lado, também possibilita a empresa ter acesso a crédito 

direcionado para os negócios internacionais e aumentar sua capacidade de faturamento. Desse 

modo, a seguir será apresentada a hipótese relacionada com essa variável. 

 
Recursos Financeiros – capacidade de recursos próprios e acesso a recurso de terceiros 
 A internacionalização, além de permitir que a empresa possa equilibrar o seu 

faturamento através de dois mercados consumidores (nacional e internacional), gera a 

condição de que a empresa possa se beneficiar da redução de custos através dos incentivos 

fiscais à exportação e a linhas de créditos específicas para essa modalidade (MINERVINI, 

2001). 

 O investimento direto no país estrangeiro (IDE) é outra estratégia de ampliação da 

capacidade de faturamento oportunizada por melhores condições financeiras oferecidas pelo 

país anfitrião (JOHANSON e VAHLNE, 1977). Dessa forma, observa-se que tanto o 

desempenho internacional pode afetar o desempenho financeiro, como os recursos financeiros 

exercem influência no resultado das operações internacionais da empresa. 
A formação do preço competitivo do produto traduz o nível de eficiência gerencial e 

de posicionamento competitivo de acesso aos recursos necessários à produção. Nesse sentido, 

esta variável visa compreender a formação do preço internacional segundo o nível de 

competição organizacional, seu posicionamento estratégico, sua eficiência operacional e seu 

nível de dependência de acordo com a variação do câmbio. A vantagem competitiva nacional 

em uma indústria perde-se quando as condições do país deixam de apoiar e estimular o 

investimento e a inovação para corresponder à estrutura evolutiva das empresas, resultante de 

uma acomodação em função do sucesso alcançado. 

Para Porter (1986), na sua abordagem do modelo Diamante, a influência do país-sede 

da empresa é de importância central para o nível de crescimento e produtividade da firma.  

As considerações sobre o ambiente macroeconômico, como taxa de câmbio, taxa de 

juros e déficits governamentais, mão-de-obra barata e abundante, recursos naturais, políticas 

governamentais e práticas gerenciais, não são suficientes para analisar a posição competitiva 

dos setores no âmbito internacional. Assim, cabe às indústrias localizar a fonte de vantagem 

competitiva não nesses fatores básicos, mas na sinergia de uma condição estratégica que 
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juntos oportunizam a geração de vantagem competitiva de um segmento (WERNERFELT, 

1984; PORTER, 1989; GRANT, 1996).  Logo, se propõe a seguinte hipótese de pesquisa: 

 
HC5: Quanto mais capitalizada e melhores condições de acesso a recursos financeiros a 
empresa tiver, maior tenderá a ser seu desempenho internacional. 
 Desse modo, conclui-se a exposição das hipóteses relacionadas com a dimensão 

teórica da pesquisa “capacidades   organizacionais”. Inicia-se a apresentação das hipóteses 

relativas à segunda  dimensão  do  modelo  que  é  o  “Ambiente”. 

Para efeito deste estudo, essa dimensão tem um valor analítico muito importante, uma 

vez que a maioria dos estudos em internacionalização considera o aspecto ambiente como 

mercado, ou seja, a arena onde as operações comerciais são realizadas (CHANDLER, 1962; 

PORTER, 1989; MINTZBERG e WATERS, 1985). Porém, além do aspecto mercadológico, 

busca-se ainda nessa dimensão analisar fatores relativos ao país anfitrião que podem 

influenciar desempenho da empresa em relação ao comércio internacional. Esse foi um dos 

esforços empreendidos por alguns autores em relação à localização geográfica e a distância 

psíquica (HALLÉN e WIEDERSHEIM-PAUL, 1979; DUNING, 1980). Nessas análises, não 

foram categoricamente relativizadas a fatores de determinados países como nas teorias de 

comércio internacional da economia clássica (SMITH, 1777; RICARDO, 1817) apresentando 

fatores determinantes das características dos países, blocos ou mercados, que podem 

potencializar as relações mercadológicas.  

 O efeito do país tem sido largamente estudado em teorias voltadas para perspectiva 

econômica e tem apoiado alguns estudos sobre as estratégias das indústrias (BRITO e 

VASCONCELOS, 2003; MAKINO, SNOBE e CHAN, 2004; HAWWINI, SUBRAMAIN e 

VERDIN, 2004). Contudo, os estudos utilizam a visão do país de origem como fator de 

influência para o desempenho da indústria. Embora a pesquisa desenvolvida nessa tese 

busque observar aspectos do país anfitrião, esses estudos trazem grandes contribuições no 

sentido de reconhecer aspectos relativos a distâncias psíquicas, preferência do consumidor e 

efeito país. 

Notadamente a dimensão ambiente é bastante abrangente, todavia existe a iniciativa de 

que, por meio da análise das próximas três hipóteses, seja possível entender como essa 

dimensão exerce efeito sobre o desempenho internacional das empresas exportadoras. 
A variável ambiente proposta na tese, além de avaliar o ambiente tarefa e 

microeconômico dos fatores relativos à indústria (Porter, 1989), busca também relativizar 

aspectos do país de origem da empresa internacionalizada e, sobretudo, aspectos do país 
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anfitrião (HALLÉN e WIEDERSHEIM-PAUL, 1979; DUNING, 1980; BRITO E 

VASCONCELOS, 2003; MAKINO, SNOBE E CHAN, 2004; HAWWINI, SUBRAMAIN E 

VERDIN, 2004).  

A segunda dimensão teórica é o ambiente que alguns autores preferem chamar de 

mercado, país anfitrião, arena e etc. Estudos recentes têm utilizado a terminologia ambiente 

por se tratar de uma abordagem mais ampla, que demanda análises tanto mercadológicas, 

como políticas, culturais, dentre outras. Para efeito desta pesquisa, a dimensão ambiente se 

divide em dois escopos teóricos. O primeiro é a distância psíquica que está relacionada com 

questões cognitivas e psicológicas que são fatores intervenientes nas relações de negócios 

internacionais. O segundo trata de aspectos formais do ambiente relativos às condições do 

país anfitrião. 

Distância psíquica e características do país anfitrião que afetam os negócios 
internacionais  

A distância cultural geralmente está relacionada com a distância geográfica, porém a 

construção histórica de valores cognitivos de um determinado país é que determinará seu 

estágio de desenvolvimento e, por conseguinte, o nível de negócios internacionais 

desenvolvidos por sua indústria. Para Root (1994), quanto menor a distância psíquica entre os 

países, mais fácil se estabelece a entrada no mercado internacional. Questões como cultura, 

idioma e formação histórica são intervenientes neste processo. A Escola Nórdica de Uppsala, 

através dos estudos de Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) e Hohanson e Vahlne (1979, 

1990) se dedicaram a explicar a diminuição dos riscos de operações internacionais com países 

psiquicamente próximos e do paradoxo da distância psíquica. Assim, se propõe as seguintes 

hipóteses de pesquisa: 

 
HA1: Quanto menor a distância cultural, melhor tenderá a ser o desempenho 
internacional da empresa. 

Assim como aspectos psíquicos relativos ao país importador, segundo a literatura, 

também exercem efeitos significativos sobre o desempenho internacional conforme serão 

apresentados no item a seguir. 

 

Condições do país anfitrião (de destino) e aspectos legais, formais e comerciais que 
influenciam o desempenho internacional das empresas (formalidade e aspectos 
estruturais do negócio como logísticas e barreiras comerciais). 
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Do ponto de vista legal, cada país de acordo com sua matriz normativa apresentará 

barreiras a negócios internacionais não só para determinação de regras rigorosas que visam à 

eficiência do procedimento de importação ou recebimento de capital de investimento, mas 

também para proteger a sua indústria. Pode-se dizer que alguns aspectos podem ser 

considerados entraves ou vantagens de negociação com determinados países. Aspectos como 

barreiras fitossanitárias são uma forma de preservação biológica das condições de saúde 

nacional; as barreiras alfandegárias são mecanismos de protecionismo para a produção interna 

do país. Aspectos logísticos em função da existência de um fluxo contínuo que possa diminuir 

os custos com a logística internacional. Barreiras políticas e burocráticas estão relacionadas 

ao tramite de acesso a um determinado mercado. Cada operação internacional dependendo de 

determinado produto passará por uma série de certificações necessárias ao devido trâmite de 

mercadoria além da fronteira. Entretanto, acordos de preferência e a participação de blocos 

econômicos podem otimizar o trânsito de mercadoria, o que dinamiza as relações de negócios 

entre os países. Assim, apresenta-se a seguinte hipótese de pesquisa: 

 

HA2: Quanto mais semelhantes os padrões legal e comercial forem entre os países, 
maior tenderá a ser o desempenho internacional da empresa. 

Para Hawawini, Subramanian e Verdin (2004), nenhuma teoria é geralmente suficiente 

para modelar o impacto dos efeitos do país de origem. Goldszmidt, Brito e Vasconcelos 

(2004) desenvolveram uma pesquisa relativa ao efeito país e ao efeito da indústria sobre o 

desempenho da firma. O trabalho analisou a influência do país sobre o desempenho das 

firmas. Um modelo linear hierárquico de três níveis com classificação cruzada identificou a 

importância relativa dos efeitos país, indústria e interação indústria–país são semelhantes e, 

em conjunto, aproximadamente da mesma magnitude do efeito firma.  

Além de estimar a importância do efeito país, o trabalho analisou a influência 

individual de cada país sobre o desempenho das firmas, o que permitiu a elaboração de um 

ranking de países com base na lucratividade das firmas. O que se pode perceber pelo estudo é 

que o efeito país traduz características próprias da indústria que, por sua vez, corresponde ao 

paradigma da economia em questão. Diante do exposto, há países que por condições políticas, 

econômicas e transacionais podem ser uma arena mais propensa à competitividade em virtude 

do ambiente independente de serem um país anfitrião ou país de origem. 

Nessa mesma perspectiva, Makin, Snobe e Chan (2004) analisaram se a decisão do 

consumidor estaria relacionada também ao país que o produziam. Apesar de o estudo avaliar 

nicho de mercado muito específico, pode-se perceber que alguns países imprimem em si 
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sinônimos de qualidade ou não. No entanto, a marca do produto em si tem uma valorização 

maior que propriamente a vinculação de produção do país. Para novos entrantes, que ainda 

estão desenvolvendo suas marcas, o país pode ser um fator facilitador para a construção da 

imagem de uma nova marca. 

Tomando como base o efeito país e também a indústria, Hawawini, Subramain e 

Verdin (2004) usando um modelo de efeitos aleatórios que é, em parte, induzido a partir do 

conceito de vantagem comparativa, explora o impacto quantitativo do ambiente país de 

origem no desempenho de empresas por seis países. Os resultados indicam que a importância 

do país é baixa, porém a integração entre os países tem fortes fatores específicos, que podem 

modificar o desempenho. 

 Observa-se que as características do comportamento do padrão da indústria do país 

sugerem efeitos sobre as operações internacionais que se desenvolvem nesse sentido, logo se 

estabeleceu a seguinte hipótese: 

 

HA3: Quanto menores forem as barreiras (percebidas) às operações internacionais no 
país de destino, melhor tenderá a ser o desempenho internacional da empresa. 
 As oito hipóteses apresentadas representam o esforço de desenvolver um modelo 

estrutural que tenha poder de explicação em relação ao desempenho internacional que está 

relacionado com as dimensões capacidades organizacionais – relacionadas com aspectos da 

teoria da visão baseada em recursos e o ambiente – apoiados nas abordagens comportamentais 

e econômicas da internacionalização. A seguir, apresenta-se um quadro com o esforço de 

esquematizar a construção das hipóteses relacionadas com o referencial teórico apresentado 

na segunda seção. 
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Quadro 3.1. Hipóteses da pesquisa 

 

Referencial Teórico Dimensões Hipóteses Variáveis 
Latentes Indicadores Operacionalização das variáveis

Machado (2010); Knight e Cavusgil (2004); Oviatt 
e McDougall (1994, 1995); Zahra (2005); Prividelli 

(1997)

 Knight e Cavusgil (2004); Oviatt e McDougall 
(1994, 1995); Zahra (2005).

Floriany e Fleury (2012); Knight e Cavusgil (2004); 
Oviatt e McDougall (1994, 1995); Zahra (2005).

Honório (2009); Knight e Cavusgil (2004); Oviatt e 
McDougall (1994, 1995); Zahra (2005).

 Carneiro (2007); Honório (2009); Chetty e 
Campbell-Hunt (2004); Freeman et al. (2006); 

Freeman e Cavusgil (2007); Knight (1997); Knight 
e Cavusgil (1996); Moen (2002); Moen e Servais 

(2002); Rennie (1993); Rialp et al.(2005b); Sharma 
e Blomstermo (2003); Zahra et.al. (2000); Zahra 

(2005).

Borini et al. (2010);  Knight e Cavusgil (1996); 
Moen (2002); Moen e Servais (2002); Rennie 

(1993); Rialp et al.(2005b); Sharma e Blomstermo 
(2003); Zahra et.al. (2000); Zahra (2005).
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 Fonte: Elaborado pela autora. 
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O conjunto de hipóteses apresentado anteriormente visa explicar o modelo estrutural 

acerca do desempenho internacional baseado em duas grandes dimensões, que apesar de 

abrangentes, apresentam uma vasta literatura explorando aspectos específicos que são 

descritos em teorias. As abordagens econômica e comportamental, por exemplo, conforme 

demonstradas no quadro 2.6, apresentam análises que correspondem à influência do ambiente 

para o desempenho do processo da internacionalização. 

 Do mesmo modo, a teoria da visão baseada em recursos, que foi um esforço de reunir 

constructos que partem desde a teoria do equilíbrio econômico (PENROSE, 1949) até 

investigações mais recentes, como no caso da abordagem relacional (DYER e SINGH, 1988). 

Ainda apresentam preceitos teóricos sobre os recursos da firma e como eles se adaptam às 

necessidades do mercado no sentido de sair do paradigma da teoria da dependência de 

recursos para uma visão baseada em recursos estratégicos. 

 Assim, a investigação busca trazer uma análise sobre essas dimensões relacionadas 

com o desempenho internacional conforme ilustrado na figura a seguir: 

 

Figura 3.1. Relação das hipóteses da pesquisa com desempenho internacional 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Desempenho 
Internacional 

Recursos 
Humanos - HC1 

Recursos 
Organizacionais - 

HC2 

Recursos 
Relacionais - HC3 

Recursos Físicos - 
HC4 

Recursos 
Financeiros - HC5 

Distância 
Psíquica - HA1 

Barreiras - HA2 

Condições do país 
anfitrião - HA3 
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A figura apresenta a relação das hipóteses em relação à variável dependente que é o 

desempenho internacional relacionado às duas dimensões capacidades organizacionais e 

ambiente, que por sua vez também se relacionam e exercem influência entre si. Dito de outro 

modo, o ambiente no qual a empresa está inserido poderá determinar aspectos relativos das 

suas capacidades organizacionais. Da mesma forma que as capacidades organizacionais da 

empresa também poderão exercer influência no ambiente tarefa no qual está inserido 

(PORTER, 1989; CHANDLER, 1962). 

A próxima subseção apresenta o submodelo de mensuração que dará respaldo ao 

modelo teórico aqui apresentado. 

 

3.2 Submodelo de mensuração 
O modelo proposto apresenta três constructos latentes representados por conceitos. 

Para sua mensuração se faz o uso de variáveis explicativas e manifestas mensuráveis de forma 

direta (MARRÔCO, 2010). Seguindo a metodologia de Análise de Equações Estruturais, o 

submodelo estrutural deve ser complementado com a formulação do submodelo de 

mensuração, que é formado pelo conjunto de variáveis manifestas permitindo a mensuração e 

explicação do desempenho internacional. 

 Para melhor compreensão da representação das variáveis envolvidas, o quadro 3.2 

apresenta a composição do modelo. As variáveis latentes exógenas são identificadas pela letra 

grega ksi (ξ)  e  suas  respectivas  variáveis  manifestas  pela  letra  “x”, na notação tradicional das 

variáveis independentes. As variáveis latentes endógenas estão identificadas pela letra grega 

eta (η)   e   seus   indicadores   respectivos   pela   letra   “y”,   denotando   que   se   trata   de   variáveis  

dependentes. 
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Quadro 3.2. Constructos, variáveis observadas e referências 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Carneiro (2007); Brito, e Vasconcelos (2003); 
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1) Posicionamento 

financeiro (y1)

Garrido (2006); Carneiro (2007); Machado (2010); 
Zou et al. (1998) 

Posicionamento 
estratégico (y2)

Borini et al. (2010);  Knight e Cavusgil (1996); Moen 
(2002); Moen e Servais (2002); Rennie (1993); Rialp 
et al.(2005b); Sharma e Blomstermo (2003); Zahra 

et.al. (2000); Zahra (2005).

D
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ξ6
)

Cultura (x9) Carneiro (2007); Brito et al . (2009); Hallén e 
Wiedersheim-Paul (1979); Duning (1980)
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estratégicas (x4) Honório (2009); Knight e Cavusgil (2004); Oviatt e 

McDougall (1994, 1995); Zahra (2005).
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 Carneiro (2007); Honório (2009); Chetty e Campbell-
Hunt (2004); Freeman et al. (2006); Freeman e 

Cavusgil (2007); Knight (1997); Knight e Cavusgil 
(1996); Moen (2002); Moen e Servais (2002); Rennie 

(1993); Rialp et al.(2005b); Sharma e Blomstermo 
(2003); Zahra et.al. (2000); Zahra (2005).

Machado (2010); Knight e Cavusgil (2004); Oviatt e 
McDougall (1994, 1995); Zahra (2005); Prividelli 

(1997)
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os
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is 
(ξ

2)
Conhecimento (x2)  Knight e Cavusgil (2004); Oviatt e McDougall (1994, 

1995); Zahra (2005).

Estratégia (x3) Floriany e Fleury (2012); Knight e Cavusgil (2004); 
Oviatt e McDougall (1994, 1995); Zahra (2005).
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 Cada conjunto de variáveis observadas ou manifestas do quadro 3.2 mensura um 

construto específico.  

3.3. Modelo de equações estruturais 

 
O   modelo   de   equações   estruturais   é   um   tipo   de   modelo   estatístico   dito   “modelo  

reflexivo”. Nesse modelo, as variáveis latentes se manifestam nas variáveis observadas. Quer 

dizer que as variáveis latentes são os fatores que produzem efeitos sobre as variáveis 

manifestas. O conjunto de variáveis manifestas que mensura um constructo está codificado 

para evoluir no mesmo sentido conceitual. Em outras palavras, as variáveis manifestas do 

mesmo constructo apresentam correlação positiva entre si (MARRÔCO, 2010). 

A seguir, a figura 3.2 apresenta o modelo de equações estruturais que descreve a 

disposição da influência de impulsionadores externos sobre o desempenho internacional das 

organizações. Este modelo causal comporta duas variáveis mediadoras latentes, as 

capacidades organizacionais e o ambiente. O submodelo estrutural inclui constructos (óvalos) 

e suas interações ou relações de causalidade (setas unidirecionais). O submodelo de 

mensuração está formado por conjuntos particulares de variáveis manifestas (retângulos). 

 

Figura 3.2. Modelo de equações estruturais dos fatores que afetam o desempenho 

internacional  
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Fonte: Dados da pesquisa. 

O modelo da proposta inicial de oito variáveis  exógenas   (independentes):   “Recursos  

Humanos”  (ξ1), operacionalizada por 4 variáveis observadas (x1 a x4)  e  a  variável  “Recursos  

Organizacionais”   (ξ2), mensurada por 5 variáveis manifestas (x5 a x9),   “Recursos  

Relacionais”   (ξ3), operacionalizada por 5 variáveis observadas (x10 a x14),   “Recursos  

Físicos”  (ξ4), mensurada por 5 variáveis manifestas (x15 a x19),  “Recursos  Financeiros”  (ξ5), 

mensurada por 6 variáveis manifestas (x20 a x25),  “Distância  Psíquica”  (ξ6), mensurada por 5 

variáveis manifestas (x26 a x30)  e  “Condições  do  País  Anfitrião”  (ξ7), operacionalizada por 5 

variáveis observadas (x31 a x35).   A   variável   endógena   (dependente)   “Desempenho  

Internacional”   (η3) é medida por 9 variáveis manifestas (y36 a y44). Os termos de erro das 

variáveis independentes são representados por δ, enquanto o erro associado com cada variável 

dependente é representado por ε; tanto δ como ε representam a parte não explicada pelo fator 

(constructo) da variável manifesta e que seria explicada, portanto, por outros fatores 

(variáveis) não considerados no modelo, do mesmo modo para variável endógena latente η1.  

  Vale salientar que os constructos deste modelo não foram relacionados em pesquisas 

prévias, apontando a originalidade do presente estudo. O modelo SEM pode ser 

alternativamente representado mediante um conjunto de equações lineares, como se exibe na 
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Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1. Conjunto de equações lineares representativas do modelo SEM 

Submodelo de Mensuração 

Submodelo de mensuração do constructo Recursos Humanos 

x1 =λ
x
11ξ1 +δ1 x3 =  λ

x
31 ξ1 +  δ3 

x2 =  λ
x
21 ξ1 +  δ2 x4 =  λ

x
41 ξ1 +  δ4 

Submodelo de mensuração do constructo Recursos Organizacionais 

x5 =λ
x
52ξ1 +δ5 x8 =  λ

x
82ξ2 +  δ8 

x6 =  λ
x
62ξ2 +  δ6 x9 =  λ

x
92ξ2 +  δ9 

x7 =  λ
x
72ξ2 +  δ7  

Submodelo de mensuração do constructo Recursos Relacionais 

x10 =  λ
x
103ξ2 +  δ10 x13 =  λ

x
133ξ2 +  δ13 

x11 =  λ
x
113ξ2 +  δ11 x14 =  λ

x
143ξ2 +  δ14 

x12 =  λ
x
123ξ2 +  δ12 

 

  

Submodelo de mensuração do constructo Recursos Físicos 

x15 =  λ
x
154ξ2 +  δ15 x18 =  λ

x
184ξ2 +  δ18 

x16 =  λ
x
164ξ2 +  δ16 x19 =  λ

x
194ξ2 +  δ19 

x17 =  λ
x
174ξ2 +  δ17 

  

Submodelo de mensuração do constructo Recursos Financeiros 

x20 =  λ
x
205ξ2 +  δ20 x23 =  λ

x
235ξ2 +  δ23 

x21 =  λ
x
215ξ2 +  δ21 x24 =  λ

x
245ξ2 +  δ24 
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x22 =  λ
x
225ξ2 +  δ22 x25 =  λ

x
225ξ2 +  δ25 

Submodelo de mensuração do constructo Distância Psíquica 

x26 =  λ
x
266ξ2 +  δ26 x29 =  λ

x
296ξ2 +  δ29 

x27 =  λ
x
276ξ2 +  δ27 x30 =  λ

x
306ξ2 +  δ30 

x28 =  λ
x
286ξ2 +  δ28 

 

Submodelo de mensuração do constructo Condições do País Anfitrião 

x31 =  λ
x
317ξ2 +  δ31 x34 =  λ

x
347ξ2 +  δ34 

x32 =  λ
x
327ξ2 +  δ32 x35 =  λ

x
357ξ2 +  δ35 

x33 =  λ
x
337ξ2 +  δ33 

 

Submodelo de mensuração do constructo Desempenho Internacional 

y36 =  λ
y
361η2 +  ε36 y41 =  λ

y
411η2 +  ε41 

y37 =  λ
y
371η2 +  ε37 y42 =  λ

y
421η2 +  ε42 

y38 =  λ
y
381η2 +  ε38 y43 =  λ

y
431η2 +  ε43 

y39 =  λ
y
391η2 +  ε39 y44 =  λ

y
441η2 +  ε44 

y40 =  λ
y
401η2 +  ε40  

Fonte: Elaborada pela autora. 

No modelo de equações estruturais apresentado na figura 4.3, como destaca Marrôco 

(2010), assume os seguintes pressupostos: i) ε e η são independentes; ii) δ e ξ são 

independentes; e iii) os valores esperados dos erros são 0 (zero) (MARRÔCO, 2010). 

A metodologia da pesquisa será abordada no próximo capítulo, no qual serão 

apresentadas as etapas para a validação empírica do modelo, a seleção da amostra, a 

elaboração do instrumento de pesquisa e a escolha das técnicas estatísticas para o tratamento 

dos dados. 
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4. Metodologia da pesquisa 
 Este capítulo apresenta os aspectos metodológicos da investigação. Esta pesquisa pode 

ser caracterizada como um levantamento de campo, descritivo, visto que seus objetivos 

buscam analisar e descrever um fenômeno da internacionalização por meio da perspectiva de 

desempenho internacional e da organização. O quadro 4.1 resume as etapas da pesquisa e suas 

respectivas técnicas, sendo o restante do capítulo dedicado ao detalhamento das mesmas. 

 

Quadro 4.1. Etapas da pesquisa e técnicas metodológicas 

Etapas da pesquisa Técnicas metodológicas 

Formulação do modelo e desenvolvimento 
do instrumento de coleta de dados 

Adequação do modelo conceitual 
Elaboração da primeira versão do 
questionário. 
Aplicação dos pré-testes 
Elaboração da versão final do 
questionário 

Definição do universo e amostra Identificação das empresas exportadoras 
do Nordeste 

Escolha do método para validação do 
modelo e análise dos resultados 

 

Análise Fatorial Exploratória 
Modelagem de Equações Estruturais 
(Análise Fatorial Confirmatória e 
Caminhos Estruturais) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

4.1. Tipologia da pesquisa 
 

A pesquisa apresenta caráter explicativo já que utilizará procedimentos estatísticos 

multivariados: análise fatorial e equações estruturais (HAIR, 1998; MARRÔCO, 2010), as 

relações entre variáveis. Quanto aos meios, a pesquisa é considerada quantitativa 

(VERGARA, 1997). 

 Um modelo se define como uma representação simplificada de um processo ou 

sistema com a finalidade de explicar ou simular um fenômeno. A maneira em que a teoria, a 

realidade e o modelo estão inter-relacionados tem importantes implicações para o método de 

pesquisa. Com base em observações empíricas podem ser formuladas proposições gerais que 

podem ser explicadas por meio de dedução lógica. Pode ser utilizada para obter explicações e 

previsões de proposições teóricas (VERGARA, 1997).  

 A pesquisa estudou a relação entre as Capacidades Organizacionais e o Ambiente 
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sobre o Desempenho Internacional. A revisão teórica permitiu identificar as variáveis 

relacionadas com o desempenho internacional baseadas em duas abordagens acerca da 

internacionalização das empresas: as capacidades organizacionais (primeira dimensão teórica 

do modelo) foram divididas em cinco variáveis endógenas latentes oriundas da teoria da visão 

baseada em recursos, são elas: Recursos Humanos, Recursos Organizacionais, Recursos 

Relacionais, Recursos Físicos e Recursos Financeiros. A segunda dimensão teórica 

(Ambiente) aborda as escolas comportamentais e econômicas do processo de 

internacionalização e envolve duas variáveis – Distância Psíquica e Condições do País 

Anfitrião. A articulação dessas variáveis oportunizou o desenvolvimento da pesquisa. 

Nessa perspectiva, foi utilizada a metodologia survey que visa identificar determinadas 

situações que, em muitos casos, atende como base de informações a outros tipos de pesquisa. 

Segundo Hair (1998), survey é um procedimento para a coleta de dados primários a partir dos 

indivíduos, voltados, dentre outros aspectos, para características da empresa.  

Segundo o propósito do estudo, a pesquisa survey pode ser: a) exploratória, quando 

aplicada para identificar a gama de respostas prováveis sobre alguma população de interesse 

e, assim, aperfeiçoar a medição dos conceitos; b) descritiva, para descobrir que situações, 

eventos, atitudes ou opiniões caracterizam uma população, a preocupação é verificar fatos, 

não testar teorias ou hipóteses causais; e c) explanatória, quando se testa uma teoria e suas 

relações causais, isto é, feito a partir de expectativas teoricamente fundamentadas sobre como 

e por que as variáveis estão relacionadas (HAIR, 1998). 

A presente pesquisa buscou categorias de análise de teorias sobre as interações entre 

fatores que afetam o desempenho internacional por meio de elementos de causa e efeito uma 

vez que não apenas se pressupõe a existência de relações entre as variáveis do modelo, mas 

também a direcionalidade das interações. Desse modo, a pesquisa survey explanatória foi 

considerada a mais adequada na presente tese. 

 A figura 4.1 resume a metodologia de pesquisa do presente estudo. Observa-se que a 

revisão teórica contribuiu para a  formulação do modelo conceitual (submodelo estrutural), 

enquanto a survey explanatória permite a validação do modelo ao compará-lo com os dados 

empíricos. 

 

 

 

 



124 
 

 124 

 

 

Figura 4.1. Metodologia da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

4.2. Formulação do modelo e instrumento de coleta de dados 
 

A literatura sobre o processo de internacionalização apoiada nas abordagens 

econômicas e comportamentais apresentam estudos acerca de como se dá o fenômeno e que 

variáveis interferem no êxito. Fatores como experiência internacional, ambiente (localização), 

inovação, estrutura organizacional, aspectos culturais e distância psíquica são alguns dos 

aspectos abordados (JOHANSON e VAHLNE, 1977; HALLÉN e WIEDERSHEIM-PAUL, 

1979; DUNNING, 1980; CZINKOTA, 1985; ROOT, 1994; OVIATT e MCDOUGALL, 

1994; ZOU e CAVUSGIL, 1998; BUCKLEY e CASSON, 1998; KNIGHT e CAVUSGIL, 

2004). 

Do mesmo modo, muitas investigações em relação às estratégias internacionais 

observam a importância da estrutura e recursos internacionais para o bom desempenho no 

mercado internacional. Nesse sentido, muitos estudos que abordam a internacionalização 

como fenômeno se observam aspectos da teoria Visão Baseada em Recursos, desde os 

primeiros pressupostos teóricos até novas abordagens da teoria (PENROSE, 1959; 

CHANDLER, 1962; WERNERFELT, 1984; PORTER, 1991; OVIATT e MCDOUGALL, 

1994; GRANT, 1996; DYER e SINGH, 1998; ZOU e CAVUSGIL, 1998; LAM e WHITE, 

1999; KNIGHT e CAVUSGIL, 2004). 
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Desse modo, para a formulação do modelo conceitual tomou-se como base as 

variáveis presentes nessas investigações, o que oportunizou a identificação de duas dimensões 

de análise: Capacidades Organizacionais (por meio das variáveis da RBV) e Ambiente 

(envolvendo fatores relacionadas com as abordagens comportamentais e econômicas do 

processo de internacionalização) com o intuito de compreender o constructo Desempenho 

Internacional, cuja base teórica é acessada pela escala EXPERF de Zou et al. (1998). Diante 

do exposto, foi elaborado o instrumento de coleta de dados com 53 perguntas, sendo as 44 

primeiras relacionadas com as variáveis das dimensões capacidades organizacionais, ambiente 

e desempenho internacional com escala Lírket ordinal de 10 pontos e 9 relacionadas com a 

caracterização descritiva da amostra. O formulário foi apresentado conforme o quadro 4.2 que 

exibe a estrutura da versão final do questionário utilizado na survey. 

 

Quadro 4.2. Estrutura do questionário 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O questionário completo se encontra no Apêndice C. 

4.3. Definição do universo e amostra 
 

Participaram da pesquisa empresas exportadoras localizadas na região Nordeste, que 

no ano de 2013 totalizaram um universo de 1506 (um mil, quinhentos e seis) empresas 

identificadas pela base de dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC).  

Parte Descrição No das Questões 

1 Recursos Humanos 1-4 

Recursos Organizacionais 5-9 

Recursos Relacionais 10-14 

Recursos Físicos 15-19 

Recursos Financeiros 20-25 

2 Distância Psíquica 26-30 

Condições Do País Anfitrião 31-35 

3 Desempenho Internacional 36-44 

4 Caracterização das Empresas 45-53 
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O instrumento de coleta de dados da pesquisa (apêndice C) foi direcionado, via 

internet, a executivos e diretores comerciais ou outros profissionais diretamente envolvidos 

com operações internacionais. 

Essas empresas foram contatadas por telefone com o intuito de identificar o 

profissional responsável pela área de comércio exterior da empresa. Após explicar do que se 

tratava a pesquisa, a pessoa responsável pela área fornecia seu e-mail para o qual enviamos o 

link do formulário eletrônico desenvolvido na plataforma do Google Docs. Apesar de muitos 

respondentes terem se comprometido em responder a pesquisa, obteve-se resposta de 150 

questionários que compuseram a amostra da pesquisa. 

4.4. A Escolha do método de validação do modelo e análise de resultados 
No âmbito desta pesquisa, o modelo conceitual desenvolvido e apresentado no 

Capítulo 3 é validado empiricamente por meio da Análise Fatorial Exploratória (Exploratory 

Factor Analysis - EFA) e a abordagem quantitativa da Modelagem de Equações Estruturais 

(Structural Equation Modeling - SEM), que inclui o uso da Análise Fatorial Confirmatória 

(Confirmatory Factor Analysis - CFA). Por meio de SEM, aumenta-se a capacidade 

explicativa do modelo que representa o fenômeno em estudo.  

A Modelagem de Equações Estruturais permite examinar uma série de relações de 

dependência simultaneamente. Esta técnica estatística é particularmente útil para testar teorias 

que contêm equações múltiplas envolvendo relações de dependência. O aspecto mais positivo 

é que a SEM oferece uma nova forma de abordar a análise de dados, complementando os 

métodos estatísticos tradicionais; introduzindo o uso de variáveis latentes, por meio de testes 

de validade e confiabilidade e a relação estrutural existente entre elas. O modelo de equações 

estruturais inclui constructos (variáveis latentes) que são medidos utilizando variáveis 

manifestas (observadas), com relações de causalidade entres tais constructos (MARRÔCO, 

2010). 
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Figura 4.2. As sete etapas da SEM 

 

Fonte: Adaptado de Marrôco (2010, p.25). 

De acordo com as etapas da SEM, este estudo se iniciou com a revisão teórica no 

Capítulo 2, no qual foram identificadas as categorias de análise, conforme abordado na 

análise epistemológica dessa revisão. Na sequência, definiram-se as bases da pesquisa survey, 

construindo o instrumento de pesquisa e selecionando a amostra, como detalhado nas seções 

anteriores deste capítulo, respeitando as trajetórias de relações entre variáveis. Finalmente, as 

etapas metodológicas de 4 a 7 da figura 4.2 foram desenvolvidas no Capítulo 5. 

Com base no modelo teórico de equações estruturais se definiu a matriz de entrada de 

dados. Para tanto, estes devem apresentar linearidade nas relações e reproduzir uma 

distribuição multivariada Gaussiana. Um item de relevância operacional trata-se dos graus de 

liberdade do modelo. Nesse sentido, para uma análise adequada, deve-se garantir que o 

modelo seja sobreidentificado em que o número de parâmetros a serem estimados seja inferior 

ao número de elementos não redundantes da matriz de covariância. Nesses modelos, o grau de 

liberdade são superiores a 0 e a significância da qualidade de ajustamento pode ser avaliada 

(MARRÔCO, 2010). Ainda, segundo Marrôco (2010), para que os parâmetros sejam 

estimáveis, é necessário impor algum tipo de modelo explicativo ou restrição teórica. 

A estimação dos parâmetros do modelo e seu ajuste são executados usando um 

software de SEM. Nesta etapa, é avaliado o ajuste do modelo, o qual implica em determinar 

Modelo completo validado 
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quão bem o modelo explica os dados empíricos. O procedimento consiste na comparação de 

matrizes de covariâncias. O objetivo é calcular diversos parâmetros do modelo (pesos 

fatoriais, coeficientes de regressão, covariâncias, entre outros) que maximizem a 

probabilidade de verificar a estrutura correlacional das variáveis observadas na amostra. A 

estimativa é feita por procedimentos iterativos. A maioria dos softwares de SEM usa um ou 

mais dos seguintes métodos: i) Método de Máxima Verossimilhança (Maximum Likelihood - 

ML); ii) Mínimos Quadrados Não-ponderados (Unweighted Least Squares - ULS); iii) 

Mínimos Quadrados Generalizados (Generalized Least Squares - GLS); e iv) Mínimos 

Quadrados Ponderados (Weighted Least Squares - WLS). O uso de um ou outro procedimento 

dependerá do atendimento, ou não, às restrições impostas para cada método (MARRÔCO, 

2010). 

A avaliação dos critérios de ajuste do modelo consiste em verificar quão bem o 

modelo teórico formulado reproduz a estrutura correlacional das variáveis observadas na 

amostra. Dito de outro modo, a correspondência entre a matriz das covariâncias previstas pelo 

modelo teórico e aquela gerada pelos dados empíricos. Hair et al. (1998) sugere três grupos 

de indicadores de ajuste: i) indicadores absolutos de ajuste (Absolute Fit Indices); ii) 

indicadores relativos de ajuste (Incremental Fit Indices); e iii) indicadores de parcimônia 

(Parsimony Fit Indices). O 4.3 reúne os índices mais utilizados para verificação do ajuste do 

modelo com seus respectivos valores de referência. Assumindo que o ajuste do modelo é 

satisfatório, então são feitas as interpretações dos parâmetros calculados.  

 

Quadro 4.3. Índices de Qualidade de Ajustamento do modelo SEM 

Índice Descrição Valores de Referência 

χ2 ; p-value 

 

Mede a discrepância entre 
o modelo teórico e a 
amostra. 

Quanto menor, melhor; p> 
0,05 

χ2/gl Sendo o qui-quadrado 
sensível ao tamanho da 
amostra, é útil padronizar 
o índice ao se dividir pelos 
graus de liberdade. 

~ 1; Ajuste muito bom 
(1;3]; Ajuste bom 
 (3;5]; Ajuste sofrível 
> 5; Ajuste mau 

 
CFI (Comparative Fit 
Index) GFI (Goodness of 
Fit Index) 

Índices incrementais 
padronizados que medem 
o ajuste do modelo para 
uma faixa específica de 

≥ 0,95; Ajuste muito bom  

[0,9;0,95); Ajuste bom 
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TLI (Tucker Lewis Index) valores. 

 

[0,8;0,9); Ajuste sofrível 

< 0,8; Ajuste mau  

AGFI (Adjusted Goodness 
of Fit Index) 

GFI ajustado pelos graus 
de liberdade do modelo. 

> 0,9 

 

RMSEA (Root Mean 
Square Error of 
Aproximation) 

Mede a qualidade do 
ajuste do modelo à matriz 
de covariâncias da 
amostra, levando em conta 
os graus de liberdade. 

≤ 0,05;; Ajuste muito bom 

(0,05;0,10]; Ajuste bom p-
value ≥ 0,05 

> 0,10; Ajuste inaceitável  

Fonte: Adaptado de Marrôco (2010, p51) 

 A seguir será apresentada a análise fatorial exploratória como uma das técnicas para a 

elaboração do modelo estrutural proposto por esta tese. 

4.4.1 Análise Fatorial Exploratória (Exploratory Factor Analysis - EFA) 

  
A análise fatorial consiste em uma técnica estatística multivariada que sintetiza as 

inter-relações observadas entre um conjunto de variáveis para ajudar na construção de novos 

conceitos e teorias. Para tanto, se utiliza um conjunto de variáveis latentes ou fatores comuns, 

de modo que todas as covariâncias ou correlações sejam explicadas por esses fatores, sendo a 

parte da variância não explicada atribuída a termos de erro residuais. A análise fatorial pode 

ser exploratória ou confirmatória (HAIR et al., 1998). 

A Análise Fatorial Exploratória (Exploratory Factor Analysis - EFA), por sua vez,  

permite colocar em evidência a estrutura latente de uma massa de dados. Entende-se por 

estrutura latente, a presença de certo número de fatores que explicam a correlação entre 

algumas das variáveis estudadas. As variáveis latentes não são diretamente observáveis, no 

entanto podem ser inferidas pelo padrão de comportamento das variáveis observadas (HAIR 

et al., 1998).  

4.4.2 Análise Fatorial Confirmatória (Confirmatory Factor Analysis - CFA) 
 

A Análise Fatorial Confirmatória (Confirmatory Factor Analysis - CFA) é a etapa 

seguinte a AFE no modelo de equações estruturais. Assim, as duas técnicas compartilham 

algumas semelhanças. Por exemplo, as duas técnicas estão interessadas em reduzir os dados a 

um conjunto menor de fatores, porém como o próprio nome sugere a análise confirmatória é 

um estágio mais avançado no processo de pesquisa. A CFA permite validar o submodelo de 
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medida.  

A análise fatorial confirmatória permite ao pesquisador validar um conjunto de 

suposições sobre os dados colhidos e suas relações entre si. As variáveis latentes (fatores) que 

fazem parte do modelo teórico devem estar previamente identificadas, do mesmo modo 

devem ser definidas, as variáveis manifestas (observadas) que serão usadas como indicadores 

das influências das variáveis latentes (MARRÔCO, 2010). 

4.4.3 Tamanho da amostra para aplicações SEM 
 

Um tamanho de amostra insuficiente em SEM pode não gerar as informações 

necessárias para o cálculo da matriz de covariância, impossibilitando a estimação dos 

parâmetros. A amostra desejável em SEM deve considerar entre 5 e 10 vezes o número de 

parâmetros livres do modelo. Todavia, não há consenso sobre um tamanho de amostra 

adequado em SEM, porque, como destaca Marrôco (2010), vários fatores afetam os requisitos 

do tamanho da amostra, entre os principais: a) complexidade do modelo; b) o tipo de 

algoritmo usado na estimativa, pois existem vários métodos de estimação em SEM, e alguns 

precisam de amostras muito grandes por causa de suposições que fazem sobre os dados; c) as 

características da distribuição estatística desses dados; d) as propriedades psicométricas das 

variáveis; e) a força das relações entre as variáveis consideradas; e f) a comunalidade das 

variáveis, isto é, a proporção da variância de uma variável que é explicada pelos fatores do 

modelo. O capítulo 5 apresenta os resultados das análises estatísticas e as respectivas 

discussões da aplicação desta metodologia. 
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5. Resultados e Discussões 
 
 Com base na amostra obtida, mediante a aplicação do questionário eletrônico, são 

apresentados, neste capítulo, os procedimentos de análise estatística necessários para a 

validação das hipóteses de pesquisa e a interpretação dos resultados. Utilizou-se os softwares 

estatísticos para análise multivariada. Tem-se como amostra de 150 observações respondidas 

por empresas exportadoras do Nordeste do Brasil. Estas serão caracterizadas na primeira parte 

deste capítulo. Em seguida, apresentar-se-á a validação de um conjunto de pressupostos que 

verificam a plausibilidade de aplicação da modelagem de equações estruturais (SEM) aos 

dados desta pesquisa. Sequencialmente, serão apresentados a Análise Fatorial Exploratória 

(AFE) das oito variáveis latentes do modelo teórico, com o intuito de identificar o melhor 

subconjunto de fatores e indicadores que apresentem uma combinação adequada e de 

qualidade de ajustamento do modelo. Posteriormente, a modelagem SEM será conduzida em 

duas etapas: a) Análise Fatorial Confirmatória (AFC) que avalia a qualidade do ajustamento 

do submodelo de mensuração; e b) Modelo completo de equações estruturais (submodelo de 

medida + submodelo estrutural). Por fim, apresentar-se-ão os resultados da análise SEM, os 

quais permitirão aceitar ou refutar as hipóteses formuladas no modelo teórico. 

5.1. Análise descritiva do campo empírico 
 

Esta seção apresenta as características gerais das 150 empresas exportadoras 

(indústrias) pesquisadas, de atuação no Nordeste do Brasil, que compõem a amostra desta 

pesquisa. Foram consideradas as seguintes dimensões: quantidade de funcionários; 

faturamento; quantidade de países que mantém relacionamento no exterior e a experiência 

internacional. Essa caracterização da amostra permitirá conhecer o perfil das unidades 

amostrais tratados na pesquisa.  

 A boa parte das empresas que responderam a pesquisa tem menos de 100 funcionários, 

o que denota pelo critério de vagas de empregos geradas que se trata de micro e pequenas 

empresas (42%). No entanto, um grupo que merece destaque é o das grandes empresas que 

representa 28% da amostra. Apenas 29% são consideradas médias empresas. Utilizou-se o 

critério do SEBRAE e do IBGE como critério de classificação do porte das empresas, para 

fins bancários, ações de tecnologia, exportação e outros. Para as indústrias, as microempresas 

possuem até 19 empregados, as pequenas empresas de 20 a 99 empregados, as médias 

empresas de 100 a 499 empregados e as grandes empresas mais de 500.  
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Figura 5.1. Quantidade de Funcionários 

  
Fonte: Elaborada pela autora. 

 O porte da empresa não é uma variável investigada no modelo estrutural proposto. 

Porém, é um indicador de influência importante para a compreensão de variáveis endógenas 

como Recursos Humanos, Organizacionais e Físicos. 

 O critério para decisão de divisão entre os grupos da amostra foi o de maior 

concentração nas faixas de faturamento. Por essa razão, existe um maior número de grupos. 

Com menos de R$ 1 milhão de faturamento, consideradas pequenas empresas (SEBRAE) são 

apenas 7% da amostra. Se tomado o critério de faturamento, a maioria das empresas é 

considerada de grande porte (45%), embora 35% não tenham respondido, por considerar a 

informação sigilosa. 
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Figura 5.2. Faturamento Médio (em Reais)  

  
Fonte: Elaborada pela autora. 

 Assim como a quantidade de funcionários, o faturamento também facilita a 

compreensão da variável endógena Recursos Financeiros, no sentido de compreender a sua 

influência no Desempenho Internacional. 

 A maior parte da amostra mantém relacionamento com até cinco países (39%), 

seguidos por 21% com até 10 países,o que denota que as empresas se dedicam a um número 

reduzido de países haja vista a dificuldade de manutenção de um relacionamento no exterior. 
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Figura 5.3 Quantidade de países que mantém negócios internacionais  

   
Fonte: Elaborada pela autora. 

 Da amostra, 3% se relacionam com mais de 50 países, já 25% não quiseram responder 

por considerar a informação estratégica. Esse indicador auxilia na compreensão de questões 

relativas à dimensão análise Ambiente. A Distância Psíquica, Condições Formais do País 

Anfitrião e Barreiras Comerciais são variáveis do modelo que podem ser melhor avaliadas 

segundo as inferências desses números uma vez que um maior número de países demandará 

capacidades organizacionais bem sistematizadas para o alcance de vantagem competitiva 

sustentável. A figura 5.3 demonstra que apenas 12% da amostra apresentam relacionamento 

com mais de 21 países. Essas empresas devem apresentar um nível de sistematização maior 

de suas estratégias que correspondam às exigências de um mercado diversificado. 

 Desse mesmo modo, a experiência internacional também possui influência sobre essas 

variáveis (Distância Psíquica e Condições Formais do País Anfitrião) já que, quanto maior o 

comprometimento com o mercado internacional, mais próximo psiquicamente a firma se 

posiciona do seu mercado consumidor (JOHANSON e VHALNE, 1979). A maior parte das 

empresas da amostra é madura no mercado internacional, com mais de 10 anos de 

relacionamento com clientes internacionais (33%), seguidas por empresas de 6 a 10 anos de 

relacionamento com o mercado externo (25%). Empresas de recente internacionalização 

representam 15% da amostra e 10% possuem mais de 50 anos. Apenas 4% não quiseram 

responder essa informação. 
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Figura 5.4. Experiência Internacional  

  
Fonte: Elaborada pela autora. 

 As observações apresentam uma caracterização dos perfis da amostra por meio dos 

quais se pode analisar as características das empresas exportadoras respondentes que dão 

origem aos resultados tratados a seguir. 

5.2. Verificação dos pressupostos para aplicação de análise multivariada 
 

A verificação de um conjunto de pressupostos é uma etapa que antecede à 

implementação das técnicas multivariadas as quais compõem a modelagem de equações 

estruturais. A avaliação dos pressupostos representa uma etapa fundamental para modelagem 

SEM para evitar resultados enviesados. Desse modo, nesta seção se analisa a independência 

das observações, a recodificação das escalas e tratamento de dados perdidos (missing values), 

a confiabilidade e validade do instrumento de medida; além de verificar a normalidade 

multivariada, a existência de linearidade das relações, a presença de covariâncias amostrais 

não nulas, a ausência de multicolinearidade e a inexistência de valores extremos (outliers). 

5.2.1. Independência das observações 
 

Os respondentes do questionário são profissionais analistas de comércio exterior e 

diretores dessa área de negócio em cada empresa com conhecimento suficiente para avaliar as 

diferentes dimensões sob análise. Algumas vezes, o diretor-executivo da organização também 

incorpora a área de negócios internacionais e, por esse motivo, participou da pesquisa. O 

processo de amostragem garantiu a independência das observações. Cada respondente 
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preencheu o formulário eletrônico com 53 questões. A independência das observações é um 

quesito básico na modelagem SEM, sendo a violação a este pressuposto aponta para o 

aumento das estimativas dos erros-padrão dos parâmetros do modelo e acréscimo de erro tipo 

II (decidir pela não rejeição da hipótese nula, quando ele é falso para unidade populacional) 

(MARRÔCO, 2010). 

5.2.2. Consistência interna do instrumento de medida  
 

A escala de medida do questionário é ordinal do tipo Likert. Marrôco (2010) afirma 

que um maior número de classes na escala ordinal aproxima os resultados obtidos aos de uma 

métrica quantitativa correspondente. Nesse sentido, a pesquisa utilizou uma escala ordinal de 

10 pontos, seguindo essas recomendações. A amostra não apresentou missing values.  

Em seguida, avaliou-se a confiabilidade e validade do instrumento de medida. De 

forma geral, a confiabilidade mede o grau em que um conjunto de indicadores é consistente 

para mensurar um constructo latente, ou seja, se tal instrumento aplicado em uma determinada 

amostra minimiza erros aleatórios de medição e pode ser reproduzido em outras amostras. O 

tipo de coeficiente de confiabilidade relatado com mais frequência na literatura é o coeficiente 

Alfa  de  Cronbach  (0  ≤  α ≤  1). 

Os valores superiores a 0,7 são indicadores de boa consistência. A tabela 5.1 apresenta 

os resultados da análise de consistência interna global e para cada variável latente que o 

instrumento se propõe medir. 

 

Tabela 5.1. Consistência Interna do Instrumento de Pesquisa 

Instrumento de 
Pesquisa 

Qde de itens Alfa de Cronbach 
(Alfa Padronizado) 

Classificação 

Global 36 0,912 Muito Bom 

Recursos Humanos 4 0,924 Muito Bom 

Recursos 
Organizacionais 

5 0,882 Muito Bom 

Recursos Relacionais 4 0,735 Bom 

Recursos Físicos 5 0,795 Bom 

Recursos Fianceiros 3 0,625 Regular 

Distância Psíquica 3 0,734 Bom 
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Condições do País 
Anfitrião 

4 0,667 Regular 

Desempenho 
Internacional 

8 0,953 Muito Bom 

Dados da pesquisa. 

5.2.3. Normalidade univariada e multivariada  
 

Na análise de equações estruturais, o cálculo dos parâmetros do modelo (pesos 

fatoriais, coeficientes de regressão, covariâncias, entre outros) tem como objetivo reproduzir 

tanto quanto possível os dados da amostra obtida mediante o instrumento. Esta fase é 

chamada de estimação do modelo. O método mais robusto e utilizado em SEM é o da 

Máxima Verossimilhança (Maximum Likelihood), sendo uma exigência para sua aplicação 

que os dados observados apresentem normalidade multivariada.  

A validação da normalidade multivariada não é feita aplicando os testes clássicos de 

ajustamento à distribuição normal (Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Jarque-Bera, entre 

outros) por apresentarem alta sensibilidade a pequenos desvios à normalidade em amostras 

grandes. Muitos casos de não normalidade multivariada são detectáveis por meio da inspeção 

de distribuições univariadas. Assim, é frequente observar as medidas das formas da 

distribuição, isto é, a assimetria univariada (skew-sk) e o achatamento ou curtose (kurtosis- 

ku).  

 

 Tabela 5.2. Assimetria, curtose e razão crítica das variáveis manifestas 
Variável Assimetria (sk) Razão Crítica 

de sk (CRsk) 
Curtose (ku) Razão Crítica 

de ku (CRku) 
x1  0,379 1,893 -1,431 -3,576 
x2 0,199 0,995 -1,268 -3,170 
x3 0,443 2,216 -1,448 -3,621 
x4 0, 282 1,408 -1,3641 -3,641 
x5 0,329 1,647 -1397 -3491 
x6 0,293 1,465 -1,236 -3,089 
x7 0,245 1,224 -1,311 -3,277 
x8 0,285 1,423 -1,394 -3,486 
x9 0,225 1,124 -1,285 -3213 
x10 0,304 1,521 -1,059 -2,647 
x12 0,232 1,161 -1,493 -3,733 
x13 0,315 1,577 -1,642 -4,105 
x14 0,416 2,280 -1227 -3,067 
x15 0,43 0,213 -1,385 -3,463 
x16 0,003 0,015 -1,332 -3,331 
x17 -0,208 -1,042 -1,564 -3,914 
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x18 0,042 0,209 -1,564 -3,909 
x19 0,269 1,343 -1,643 -4,108 
x20 0,516 2,578 -1,209 -3,022 
x23 0,289 1,447 -1,414 -3,534 
x24 0,117 0,583 -847 -2,118 
x26 0,268 1,340 -1,252 -3,130 
x29 0,326 1,632 -0,910 -2,275 
x30 0,183 0,916 -1,250 -3,126 
x31 -0,137 -0,684 -1,396 -3,489 
x32 0,072 0,362 -1,394 -3,486 
x34 0,227 1,136 -1,461 -3,652 
x35 0,028 0,138 -1,343 -3,356 
x37 0,266 1,331 -1,177 -2,942 
x38 0,184 0,922 -1,088 -2,721 
x39 0,338 1,691 -1,133 -2,833 
x40 0,313 1,564 -1-246 -3,833 
x41 0,354 1,771 -1,023 -2,557 
x42 0,208 1,039 -1,090 -2,725 
x43 0,232 1,161 -1,272 -3,180 
x44 0,142 0,709 -1,096 -2,740 
Multivariada   216,28 25,291 

Dados da Pesquisa. 
 

Analisando os valores da razão crítica da assimetria e curtose univariada, observa-se a 

violação ao pressuposto de normalidade dos dados. Da mesma forma, o valor da curtose 

univariada aponta a inexistência de normalidade multivariada nos dados da amostra. 

Entretanto, Kline (2004) cita estudos de simulação segundo os quais valores absolutos de sk 

superiores a 3 e ku superiores a 10 indicam a violação severa do pressuposto da normalidade e 

a inadequação do método de Máxima Verossimilhança. Estudos de DiStefano (2006), Curran 

et. al (1996) e West et al (1995) corroboram para os achados de Kline (2004) indicando que 

para estimativas de sk e ku superiores a 2 e 7, respectivamente, haveria presença de não 

normalidade severa nas variáveis manifestas. Neste caso, haveria razões técnicas para 

exclusão de variáveis do modelo de análise. 

Na presente investigação, utilizou-se a estimação por Bootstrap com 200 

reamostragens. Tal procedimento se justifica a partir da possibilidade da normalidade 

multivariada ter origem em amostras reduzidas (MARRÔCO, 2010). O método de Bootstrap 

utiliza um procedimento de reamostragem com reposição, a partir de uma única amostra (a 

amostra original). O método fornece uma maneira de avaliar a distribuição empírica 

aumentando a precisão das estimativas dos parâmetros. Desse modo, as estimativas dos 

parâmetros impõem menores restrições para dados com distribuição não normal multivariada. 
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5.2.4. Covariância amostral não nula 
 

As variáveis observadas para medir os constructos latentes devem estar 

correlacionadas entre si de forma que haja possibilidade de operacionalizar os cálculos dos 

parâmetros do modelo. Esta propriedade é avaliada ao longo da análise fatorial exploratória 

(AFE) e confirmatória (AFC) que serão desenvolvidas nas seguintes seções. O Apendice C 

apresenta a matriz de correlação das variáveis. 

5.2.5. Ausência de multicolinearidade  
 

Um dos problemas recorrentes em uma amostra é a presença de multicolinearidade 

extrema entre as variáveis exógenas (independentes) do modelo. Isto ocorre, quando uma ou 

mais variáveis independentes é redundante, pois ela pode ser escrita como uma combinação 

linear quase perfeita das outras variáveis exógenas observadas.    

 Assim, para avaliar a ausência de multicolinearidade das variáveis exógenas, utiliza-se 

a estatística Variance Inflation Factor (VIF) para medir quanto da variância de um coeficiente 

de regressão estimado é maior por causa da colinearidade. Usualmente, existe 

multicolinearidade severa se  os  valores  de  VIF  ≥  5.  O apêndice A apresenta os VIFs para cada 

uma das variáveis manifestas exógenas do modelo proposto.     

 Pode-se concluir que as variáveis manifestas exógenas da amostra desta pesquisa não 

apresentam colinearidade severa, pois todos os VIFs são menores que 5 conforme observados 

no apêndice A. 

5.2.6. Inexistência de valores extremos (outliers) 
 

Valores extremos causam alterações nos valores das covariâncias, médias, desvios-

padrão e outros parâmetros, comprometendo, em geral, a qualidade de ajustamento do 

modelo. Os outliers são valores fora da tendência do conjunto de dados. Estes podem ser 

explicados por erros de observação, erros na entrada de dados, imprecisão dos instrumentos 

ou podem ser valores reais levantados na amostra. Os softwares de SEM fornecem rotinas 

para diagnóstico de possíveis outliers. Para uma boa avaliação de um modelo de SEM é 

necessário que ocorra o diagnóstico de possíveis valores extremos. 

É comumente utilizada para diagnóstico de outliers multivariados a Distância de 

Mahalanobis (D2) que mede a distância, em unidades de desvio-padrão, de uma observação xi 

à média de todas as observações de todas as variáveis (centróide). Para grandes amostras, 

segundo Kline (2011), com distribuições normais, D2 segue uma distribuição qui-quadrado 

(χ2) com graus de liberdade igual ao número de variáveis. Assim, calcula-se a probabilidade 
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(p1) de uma observação xi ter uma D2 superior à di2 calculada para essa observação e, 

também, a probabilidade (p2) de a maior Distância de Mahalanobis ser superior à di2. Espera-

se, para a maioria das observações, valores de p1 pequenos e de p2 elevados. Se os dois 

valores forem pequenos (< 0,05), aquela observação pode ser classificada como um outlier 

multivariado.  

Para efeito desta pesquisa, a avaliação da Distância de Mahalanobis não identificou 

outliers, permitindo a utilização integral da amostra de 150 casos. 

5.3. Resultados da Análise Fatorial Exploratória (AFE) 
 

A Análise Fatorial Exploratória (AFE) é considerado um dos mais criteriosos métodos 

para reduzir a complexidade de um conjunto de variáveis à procura de facilitar uma visão 

estatística mais profunda dos dados e suas correlações. Marrôco (2010) sugere ao pesquisador 

começar a formulação do modelo aplicando a AFE em uma amostra de dados que permita 

encontrar os fatores que, em uma fase posterior, seriam relacionados em um modelo plausível. 

A  AFE  permite  “identificar”  a  estrutura  latente  de  um  “corpus” de dados identificando 

a presença de um número de fatores (ou dimensões subjacentes) para explicar porque algumas 

das variáveis estão correlacionadas, enquanto outras não. As dimensões latentes, comumente 

chamadas de fatores, não são diretamente observáveis, mas são inferidas tendo em conta o 

padrão de correlação observada entre as variáveis manifestas. Embora a AFE, teoricamente, 

seja utilizada quando não se conhece a priori a estrutura latente dos dados, comumente, há 

sempre a existência de um o conhecimento teórico prévio, como foi o caso neste estudo a 

partir do conteúdo desenvolvido no capítulo 2. Neste sentido, a análise fatorial não é 

completamente exploratória. 

Na presente investigação, a AFE foi utilizada para estudar as estruturas subjacentes 

das variáveis manifestas e sua relação com oito dimensões latentes do modelo proposto na 

figura 3.2. A Análise Fatorial Exploratória foi conduzida a partir do método das Componentes 

Principais, com o critério de autovalor (Eigenvalue  ≥  1) para a extração do número de fatores. 

Aplicou-se o procedimento de rotação ortogonal Varimax buscando pesos significativos nas 

componentes principais e pesos próximos de zero nas outras componentes, com o intuito de 

minimizar o número de variáveis em cada agrupamento. Seguindo as recomendações de Hair 

et al. (1998), os parâmetros analisados foram: i) as cargas fatoriais; ii) as comunalidades de 

cada variável; iii) o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) como medida de adequação amostral 

(Measure of Sampling Adequacy-MSA); iv) o teste de esfericidade Bartlett; e v) o percentual 

da variância acumulada das variáveis para o fator latente gerado. Os limites críticos para os 
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critérios adotados estão descritos na tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3. Valores utilizados para avaliação na AFE 

Testes estatísticos e medidas Valor recomendado 

Carga fatorial ≥  0,30 

Comunalidade ≥  0,50 

KMO (Measure of Sampling Adequacy-MSA) ≥  0,50 

Probabilidade associada com o teste de Bartlett < 0,01 

% de variância acumulada ≥  60% 

Dados da pesquisa. 

Em seguida, realizou-se a análise da matriz de correlação anti-imagem para verificar a 

medida de adequação da amostra para cada variável, na qual todos os elementos na diagonal 

dessa matriz devem ser maiores a 0,5 para justificar sua retenção na análise. 

 Na sequência, realizou-se a AFE das dimensões Capacidades Organizacionais por 

meio das variáveis latentes Recursos Humanos, Recursos Organizacionais, Recursos 

Relacionais, Recursos Físicos e Recursos Financeiros e a dimensão Ambiente, composta pelas 

variáveis latentes Distância Psíquica e Condições do País Anfitrião. 

5.3.1. Análise Fatorial Exploratória do Modelo 
 

Por meio das especificações citadas anteriormente, a análise fatorial exploratória para 

as variáveis do modelo foi executada com 36 variáveis manifestas exógenas do modelo 

original. Os primeiros resultados analisados são exibidos na tabela 5.4, na qual se expõe o 

KMO (Measure of Sampling Adequacy-MSA) superiores a 0,5. Desse modo, este teste indica 

que as variáveis analisadas estão relacionadas e, portanto, o uso da análise fatorial indica a 

existência de fator. 

Tabela 5.4. KMO e Teste de Bartlett das Variáveis  

Testes  Valor  

KMO (Measure of Sampling Adequacy-MSA) 

Recursos Humanos 

Recursos Organizacionais 

 

0,828 

0,840 
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Recursos Relacionais 

Recursos Físicos 

Recursos Financeiros 

Distância Psíquica 

Condições do país Anfitrião 

Desempenho Internacional 
 

0,677 

0,790 

0,638 

0,655 

0,607 

0,892 
 

Teste de esfericidade de Bartlett  

Recursos Humanos 

Recursos Organizacionais 

Recursos Relacionais 

Recursos Físicos 

Recursos Financeiros 

Distância Psíquica 

Condições do país Anfitrião 

Desempenho Internacional 
 

 

463,347 

370,472 

164,318 

281,840 

38,031 

95,498 

106,632 

1137,514 
 

Graus de liberdade 

Recursos Humanos 

Recursos Organizacionais 

Recursos Relacionais 

Recursos Físicos 

Recursos Financeiros 

Distância Psíquica 

Condições do país Anfitrião 

Desempenho Internacional 
 

 

6 

10 

6 

10 

3 

3 

6 

28 
 

Significância 

Recursos Humanos 

Recursos Organizacionais 

 

0,000*** 

0,000*** 
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Recursos Relacionais 

Recursos Físicos 

Recursos Financeiros 

Distância Psíquica 

Condições do país Anfitrião 

Desempenho Internacional 
 

0,000*** 

0,000*** 

0,000*** 

0,000*** 

0,000*** 

0,000*** 
 

Nota: (***) significante a 1% 
 

O teste de esfericidade de Bartlett é baseado na distribuição estatística de χ2 (qui-

quadradro) e testa a hipótese nula de que a matriz de correlação é uma matriz identidade (cuja 

diagonal principal contém elementos de valor 1 e os outros elementos são zero), isto é, não há 

correlação entre as variáveis. Assim, para um nível de significância de 1%, há evidências para 

a rejeição da hipótese nula de que a amostra aleatória provém de uma população na qual as 

variáveis não estão correlacionadas. 

Na tabela 5.5, verifica-se que os elementos da diagonal principal da matriz anti-

imagem são superiores a 0,5, representando adequados scores de Measure of Sampling 

Adequacy-MSA. 
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Tabela 5.5. Matriz de correlação anti-imagem das variáveis 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 
x1 0,819                  
x2  0,870                 
x3   0,839                
x4    0,797               
x5     0,821              
x6      0,818             
x7       0,845            
x8        0,860           
x9         0,864          
x10          0,829         
x12           0,728        
x13            0,637       
x14             0,629      
x15              0,774     
x16               0,787    
x17                0,847   
x18                 0,788  
x19                  0,776 
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x20 x20 x23 x24 x26 x29 x30 x31 x32 x34 35 y37 y38 y39 y40 y41 y42 y43 y44 
x20 0,692                  
x23  0,622                 
x24   0,620                
x26    0,614a               
x29     0,666a              
x30      0,707a             
x31       0,593            
x32        0,599           
x34         0,600          
x35          0,639         
y37           0,928        
y38            0,922       
y39             0,869      
y40              0,855     
y41               0,927    
y42                0,908   
y43                 0,832  
y44                  0,914 
Dados da Pesquisa. 
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A comunalidade de cada variável foi observada na tabela 5.6. Este valor indica a 

quantidade de variância explicada pelos fatores comuns às variáveis. Dito de outro modo, 

indica a proporção da variância das variáveis originais atribuída ao fator considerado. 

Geralmente, assume-se que um fator deve explicar, pelo menos, metade da variância de 

cada  variável  original  (comunalidade  ≥  0,50). 

 
Tabela 5.6. Comunalidade das variáveis do modelo  
Variáveis Variáveis manifestas Comunalidades 

Recursos Humanos x1 0,854 

 x2 0,764 

 x3 0,800 

 x4 0,860 

Recursos Organizacionais x5 0,866 

 x6 0,848 

 x7 0,838 

 x8 0,800 

 x9 0,771 

Recursos Relacionais x10 0,559 

 x12 0,276 

 x13 0,675 

 x14 0,785 

   

Recursos Físicos x15 0,778 

 x16 0,738 

 x17 0,422 

 x18 0,691 

 x19 0,257 

Recursos Financeiros x20 0,500 

 x23 0,611 

 x24 0,616 

Distância Psíquica x26 0,741 

 x29 0,636 

 x30 0,585 
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Condições do País 
Anfitrião 

x31 0,793 

 x32 0,780 

 x34 0,784 

 x35 0,711 

Desempenho Internacional y37 0,770 

 y38 0,733 

 y39 0,793 

 y40 0,769 

 y41 0,747 

 y42 0,801 

 y43 0,804 

 y44 0,602 

Dados da Pesquisa. 

A maior comunalidade da tabela 5.6 é superior ou igual a 0,50 indicando que boa 

parte da variância das variáveis manifestas é explicada pelo associado a essas variáveis. 

Embora Recursos Relacionais (x12) e Recursos Físicos (x19) apresentem cumunalidades 

inferiores ao parâmetro exigido, a permanência dessas variáveis observadas se justifica 

pelo fato de que a saída prejudicaria o poder de explicação da variável endógena. 

 

Tabela 5.7. Variância total explicada das variáveis do modelo 
Eigenvalues iniciais Extração acumulada 

Componente  Total % de 
Variância 

% 
Acumulado 

Total % de 
Variância 

% 
Acumulado 

Recursos Humanos 
        1     3,260 81,501 81,501 3, 260 81,501     81,501 

Recursos Organizacionais 
        1     2,295    57,383     57,383    2,295    57,383           57,383 

Recursos Relacionais 
        1     2,295  57,383  57,383 2,295 57,383     57,383 

Recursos Físicos 
       1     2,886 57,711 57,711 2,886 57,711     57,711 

Recursos Financeiros 
       1     1,727 57,574 57,574 1,727 57,574     57,574 

Distância Psíquica 
       1     1,963 65,425 65,425 1,963 65,425     65,425 

Condições do país Anfitrião 
       1   50,303 50,303 1,603 40,087 40,087  
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       2   26,399 76,702 1,465 36,614 76,702  
Desempenho Internacional 

       1     6,019 75,234 75,234 6,019 75,234 75,234 
Dados da Pesquisa. 
 

Analisando a tabela 5.7, encontra-se um único autovalor (Eigenvalue) maior que a 

unidade. Apresenta-se a solução encontrada pelo método das Componentes Principais e o 

critério da raiz latente. A condição da variância total explicada satisfaz a condição de 

variância explicada mínima (utilizada nesta pesquisa) de 60%, no caso de quatro variáveis: 

Recursos Humanos, Recursos Relacionais, Distância Psíquica e Condições do País 

Anfitrião. As variáveis Recursos Organizacionais, Recursos Relacionais, Recursos Físicos 

e Recursos Financeiros, embora apresentem variâncias explicadas um pouco abaixo dos 

60%, permanecem no modelo. Isso se justifica em primeiro turno em função da 

proximidade do padrão limite. Além disso, tomando como parâmetro a busca pela 

convergência teórica objetivada por essa tese, entende-se que a contribuição desses 

constructos são relevantes para a compreensão do desempenho internacional.  

Adicionalmente, a matriz com dois componentes extraídos (tabela 5.8) apresenta a 

solução rotacionada convergindo em duas iterações, demonstrando que as variáveis x31, 

x32 são melhor explicadas pelo fator 1 (40,087% da variância) e as variáveis x34 e x35 
convergiram no fator 2 (explicando 36,614% da variância) conforme Tabela 5.7. 

A tabela 5.8 apresenta as cargas fatoriais para cada variável manifesta para as 

variáveis endógenas correspondentes. 

Tabela 5.8. Matriz de componentes das variáveis 
Variáveis  Variáveis manifestas Componentes 

Recursos Humanos (1) x1 0,927 

 x2 0,924 

 x3 0,894 

 x4 0,864 

Recursos Organizacionais (1) x5 0,866 

 x6 0,848 

 x7 0,838 

 x8 0,800 

 x9 0,771 

Recursos Relacionais (1) x10 0,886 
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 x12 0,822 

 x13 0,748 

 x14 0,525 

Recursos Físicos (1) x15 0,882 

 x16 0,859 

 x17 0,831 

 x18 0,650 

 x19 0,507 

Recursos Financeiros (1) x20 0,785 

 x23 0,782 

 x24 0,707 

Distância Psíquica (1) x26 0,861 

 x29 0,798 

 x30 0,765 

Condições do País Anfitrião (2) x31 0,885 

 x32 0,865 

 x34 0,885 

 x35 0,800 

Desempenho Internacional (1) y37 0,896 

 y38 0,895 

 y39 0,890 

 y40 0,878 

 y41 0,877 

 y42 0,865 

 y43 0,856 

 y44 0,776 

Dados da pesquisa. 

 

Exibe as cargas fatoriais para cada variável, existindo um único componente 

extraído, a solução não precisa ser rotacionada. Por outro lado, o método das Componentes 

Principais, pelo critério da raiz latente, apresenta boa parte da variância total (76,70%) 

explicada por dois componentes extraídos. A variável condições do país anfitrião gerou 

dois componentes necessitando de cargas rotacionadas. 
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As cargas fatoriais elevadas (tabela 5.9) sugerem a existência de constructos 

diferentes. O modelo original considerava cinco variáveis como indicadores ou 

manifestações do constructo Condições do País Anfitrião, porém, depois da AFE, sugere-

se a reformulação do modelo, incluindo dois fatores de 1ª ordem que explicam o 

constructo.  Assim, as variáveis x31 e x32 estão relacionados com aspectos logísticos das 

condições do país anfitrião. Dessa mesma forma, as variáveis x34 e 35 se relacionam com 

as barreiras do país importador. 

A variável dependente Desempenho Internacional compõe o modelo estrutural 

proposto por meio dos achados de Zouh (1998), a partir da  escala EXPER, que contém 

nove variáveis manifestas. A seguir, será apresentado o modelo estrutural baseado nos 

resultados da análise fatorial exploratória. 

Os resultados da AFE aqui relatados, para o modelo proposto, serão posteriormente 

incorporados na reformulação do modelo teórico completo. 

5.4. Reformulação do modelo com base na Análise Fatorial Exploratória 
 

Segundo as recomendações da AFE, primeiramente, foram eliminadas as variáveis 

x11 do constructo Recursos Relacionais;  x21, x22 e 25 do constructo Recursos 

Financeiros; x27 e x28 do constructo Distância Psíquica; x33 do constructo Condições de 

País Anfitrião e x36 do constructo Desempenho Internacional por apresentarem 

comunalidades reduzidas. Em seguida, observou-se que a variável latente Condições de 

País Anfitrião apresentou dois subfatores denominados, respectivamente, de Logística e 

Barreiras Comerciais. Por esse motivo, seguindo a sugestão de Marrôco (2010), foram 

adicionadas essas duas variáveis latentes no modelo de partida. A adição desses 

constructos permite explicar de maneira mais plausível as características dos fatores de 1ª 

ordem. Com essas alterações, o modelo de desempenho internacional desta pesquisa 

tornou-se um modelo de 2ª ordem. 
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Figura 5.5. Modelo de Equações Estruturais de 2ª ordem proposto após Análise Fatorial 
Exploratória  

 

Dados da pesquisa. 

O modelo reflete aspectos relativos às Capacidades Organizacionais e ambiente das 

organizações uma vez que são representadas pelas oito variáveis latentes exógenas: 1) 

Recursos Humanos, operacionalizados por quatro variáveis manifestas independentes x1, 

x2, x3 e x4;  2) Recursos Organizacionais, operacionalizados por cinco variáveis 

manifestas independentes: x5, x6, x7, x8 e x9; 3) Recursos Relacionais, operacionalizados 

por quatro manifestas independentes x10, x12, x13 e x14; 4) Recursos Físicos, 

operacionalizados por cinco variáveis manifestas independentes: x15, x16, x17, x18 e x19; 

5) Recursos Financeiros, operacionalizados por três variáveis manifestas independentes: 

x20, x23, x24. 6) Distância Psíquica, operacionalizada por três variáveis manifestas 

independentes: x26, x29, x30; 7) Condições do País Anfitrião, operacionalizadas por 

quatro variáveis manifestas independentes x31, x32, x34 e x35. O último constructo latente 

de 2ª ordem se reflete em duas variáveis latentes de 1ª ordem: Logística (x31e x32) e 

Barreiras Comerciais (x34 e x35).  
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Ademais, o modelo propõe uma variável latente endógena Desempenho 

Internacional de 1ª ordem que é operacionalizado por oito variáveis manifestas endógenas: 

y37, y38, y39, y40, y41, y42, y43, y44.  

5.5. Modelagem de Equações Estruturais (SEM) 
 

O modelo SEM da figura 5.5, proposto com base nas referências dos pressupostos 

teóricos de investigações empíricas prévias, foi modificado em função da Análise Fatorial 

Exploratória (AFE), o que deu origem ao modelo de 2ª ordem apresentado na figura 5.5.   

Realizou-se os seguintes passos metodológicos nesta seção: a) identificação do 

modelo; b) estimação dos parâmetros; c) avaliação dos critérios de ajustamento; e d) 

modificação do modelo (se necessário) para proceder a verificação das hipóteses e 

interpretar os resultados. 

A fim de testar as hipóteses propostas sobre as influências das capacidades 

organizacionais e do ambiente sobre o desempenho internacional das empresas 

exportadoras, empregou-se a modelagem de equações estruturais (SEM) por meio do 

método de Máxima Verossimilhança (Maximum Likelihood) para estimar os parâmetros do 

modelo. A matriz de entrada, que corresponde aos dados brutos, previa recodificação da 

escala para algumas das variáveis, como descrito anteriormente. 

Ao iniciar etapa de estimação dos parâmetros do modelo, previamente, deve-se 

executar o procedimento de identificação do modelo (MARRÔCO, 2010). O modelo é 

identificado se for, teoricamente, possível calcular uma estimativa única de todos os 

parâmetros do modelo. Desse modo, o modelo é identificado se: i) cada variável latente 

(incluindo os resíduos) tem atribuída uma métrica; e ii) os graus de liberdade do modelo 

são = 0. Nesta pesquisa, preocupou-se em adequar um modelo que fosse sobreidentificado 

de tal maneira que se pudesse estimar as estatísticas de adequação do modelo.  

O grau de liberdade deve ser calculado no modelo, em respeito à segunda condição, 

com a seguinte relação: 

gl= {[(p+q) (p+q+1)]/2}  – t 

Onde: 

 p: número de variáveis manifestas dependentes 

 q: número de variáveis manifestas independentes 

t: número de parâmetros a estimar 

 Para o modelo da figura 6.8, o número de graus de liberdade é: 
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gl= {[(28+8) (28+8+1)]/2} - 88 = 578 

 

 Sendo gl > 0, trata-se de um modelo sobreidentificado, condição necessária para 

dar sequência à estimação do modelo e avaliar a qualidade do ajustamento. É importante 

ressaltar que tal procedimento não garante, definitivamente, que o modelo não será 

subidentificado. Isso porque no processo de estimação pode haver problemas de 

subidentificação empírica. Esse tipo de subidentificação pode ocorrer quando um 

parâmetro necessário para a identificação do modelo tem estimativas próximas de zero. 

A estimação dos parâmetros do modelo representa a parte mais importante da 

modelagem SEM e se executa em duas etapas (two-step): a) Se avalia o submodelo de 

mensuração utilizando a Análise Fatorial Confirmatória (AFC), verifica-se a qualidade do 

ajustamento do modelo teórico à estrutura correlacional das variáveis manifestas da 

amostra colhidas na pesquisa de campo; e, b) Se especifica o submodelo estrutural 

(relações causais entre as variáveis latentes), no qual se calcula seus parâmetros e se 

verifica a qualidade do ajustamento global. Segundo Marrôco (2010), os modelos causais 

com variáveis latentes e a  estratégia  “two-step”  asseguram que o modelo de medida seja 

previamente validado, evitando ausência de ajustamento global do modelo teórico por 

causas inerentes ao instrumento de pesquisa. Para efeito desta pesquisa, foi executada a 

AFC, separadamente, para cada conjunto de indicadores que pretendem medir os 

constructos do modelo da figura 5.5. Em seguida, foi avaliado o modelo causal completo 

com o intuito de investigar as hipóteses formuladas nesta pesquisa. 

5.5.1 Resultados da Análise Fatorial Confirmatória (AFC) 
 

A Análise Fatorial Confirmatória (AFC) foi realizada a oito submodelos de 

mensuração designados com os nomes dos constructos que pretendem medir: a) Recursos 

Humanos; b) Recursos Organizacionais; c) Recursos Relacionais; d) Recursos Físicos; e) 

Recursos Financeiros; f) Distância Psíquica; g) Condições do País Anfitrião; e h) 

Desempenho Internacional. Usando softwares estatísticos, foi desenvolvido cada 

submodelo. Assim, os procedimentos e resultados dessas estimações são descritos a seguir. 

 

5.5.1.1. Análise Fatorial Confirmatória do submodelo de mensuração do constructo 
Recursos Humanos 
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Após a análise fatorial exploratória, quatro variáveis manifestas medem o 

constructo Recursos Humanos: Capacitação da equipe em relação ao mercado (x1, x2, x3, 

x4). O objetivo nesta fase da modelagem é verificar, por meio da AFC, se a estrutura 

correlacional deste submodelo de mensuração reproduz adequadamente as evidências 

empíricas da amostra.  

Na primeira tentativa, o submodelo apresentou um bom ajustamento. Do ponto de 

vista teórico, na visão baseada em recursos, os recursos humanos apresentam grande poder 

de influência sobre o desempenho organizacional de um modo geral, o que pode 

corroborar para o desempenho internacional das empresas exportadoras. Os resultados do 

ajuste deste submodelo são apresentados na figura 5.15, que corresponde às estimativas 

padronizadas do modelo (Default model with standardized estimates).  

Figura 5.6. Submodelo de medida do constructo Recursos Humanos 

 
Dados da pesquisa. 

 

O submodelo apresentou boa qualidade de ajustamento como demonstram os 

índices da tabela 5.9. 

Tabela 5.9. Índices de qualidade de ajustamento do submodelo de mensuração do 

constructo Recursos Humanos 

 χ2 gl p-

value 
χ2/gl CFI GFI TLI RMSEA p(RMSEA 

≤0,05) 

Valores 
Obtidos 

0,103 1 0,748 0,103 1,000 1,00

0 

1,011 0,07 0,790 
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Critério 
de 
aceitação 

Menor 

melhor 

≥1 >0,05 <3 >0,90 >0,90 Próximo 

de 1 

<0,08 ≥0,05 

Nota: χ2= Estimativa de Qui-quadrado; 

          gl=graus de liberdade; 

          p-value= valor de probabilidade 

          CFI=Comparative Fit index (Índice de Ajustamento Comparativo); 

          GFI=Goodness of Fit index (Índice de Qualidade do Ajustamento); 

          TLI=Tucker-Lewis index (Índice de Tucker-Lewis) 

          RMSEA= Root Mean Square Error of Approximation ( Raiz Quadrada dos Erros de Aproximação) 

 

Considerando as estimativas calculadas para este submodelo (tabela 5.10), 

destacam-se os pesos fatoriais padronizados entre a variável latente Recursos Humanos e 

as respectivas variáveis manifestas. Em todos os casos, esses valores são superiores a 0,5 

mostrando como o constructo se manifesta adequadamente nos indicadores do modelo 

teórico. 

 

Tabela 5.10. Resultado da AFC para o constructo Recursos Humanos 

Relações e variáveis Carga 

Padronizada 

Erro 

Padrão 

P R2 

x1 Å Recursos Humanos 0,862 - - 0,743 

x2Å Recursos Humanos 0,750 0,57 *** 0,563 

x3Å Recursos Humanos 0,870 0,74 *** 0,758 

x4Å Recursos Humanos 0,944 0,86 *** 0,891 

Nota:  (***)  significante  a  α=1% 

 

A consistência/estabilidade do Fator Recursos Humanos se apresenta como o 

indicador de maior impacto (carga fatorial = 0,944) e o rigor das normas como o menor 

efeito percebido pelos respondentes (carga fatorial = 0,750). Desse modo, o quadrado do 

coeficiente de correlação padronizado (R2) mede a porção da variância de cada indicador 

explicada   pelo   fator   latente.   Assim,   89,1%   da   “capacitação   da   equipe   para   operar   no  

mercado  internacional” são explicados pelo fator Recursos Humanos, por exemplo. 

5.5.1.2. Análise Fatorial Confirmatória do submodelo de mensuração do constructo 
Recursos Organizacionais 
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O constructo Recursos Organizacionais é operacionalizado por cinco variáveis 

manifestas: Conhecimento (x5, x6 e x7) e Estratégia (x8 e x9). Ao executar a AFC do 

submodelo de medida deste constructo, se alcançou um bom ajustamento. Assim, 

correlacionou-se os erros de medida das variáveis x5 e x7 e das variáveis x8 e x6. A figura 

5.7 apresenta o submodelo representativo do construto com os resultados das estimativas 

calculadas pela nova arquitetura estrutural. 

 

 

Figura 5.7. Submodelo de medida do constructo Recursos Organizacionais 

 
  Dados da pesquisa.      

 

Com as adequações nos erros, tem-se o grau de liberdade de 3, alcançando um 

ajustamento adequado como se observa na Tabela 5.11.  

Tabela 5.11. Índices de qualidade de ajustamento do submodelo de mensuração do 

constructo Recursos Organizacionais 

 χ2 gl p-

value 
χ2/gl CFI GFI TLI RMSEA p(RMSEA 

≤0,05) 

Valores 
Obtidos 

5,522 3 0,137 1,84

1 

0,993 0,985 0,978 0,075 0,261 
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Nível de 
aceitação 

Menor 

melhor 

≥1 >0,05 <3 >0,90 >0,90 Próximo 

de 1 

<0,08 ≥0,05 

Nota: χ2= Estimativa de Qui-quadrado; 

          gl=graus de liberdade; 

          p-value= valor de probabilidade 

          CFI=Comparative Fit index (Índice de Ajustamento Comparativo); 

          GFI=Goodness of Fit index (Índice de Qualidade do Ajustamento); 

          TLI=Tucker-Lewis index (Índice de Tucker-Lewis) 

          RMSEA= Root Mean Square Error of Approximation ( Raiz Quadrada dos Erros de Aproximação) 

 

Os resultados estimados na tabela 5.12 mostram que as cinco variáveis avaliadas 

dos Recursos Organizacionais são significativas (p < 0,001). Sendo as maiores cargas 

fatoriais concentradas em o  “conhecimento” (x5 e x6), o que pode denotar maior precisão 

na avaliação do conhecimento enquanto recurso intangível que propriamente os aspectos 

de estratégia. 

 

Tabela 5.12. Resultado da AFC para o constructo Recursos Organizacionais 

Relações e variáveis Carga 

Padronizada 

Erro 

Padrão 

P R2 

x5 Å Recursos Organizacionais 0,856 - - 0,732 

x6Å Recursos Organizacionais 0,815 0,80 *** 0,664 

x7Å Recursos Organizacionais 0,742 0,87 *** 0,525 

x8Å Recursos Organizacionais 0,754 0,88 *** 0,568 

x9Å Recursos Organizacionais s 0,793 0,74 *** 0,629 

Nota:  (***)  significante  a  α=1% 

5.5.1.3. Análise Fatorial Confirmatória do submodelo de mensuração do constructo 
Recursos Relacionais 
 

O constructo Recursos Relaionais é operacionalizado por quatro variáveis 

manifestas: Alianças Estratégicas (x10 e x12) e Relacionamento com o Cliente (x13 e x14). 

Na AFC do submodelo de medida deste constructo, apresentou um bom ajustamento 

conforme figura 5.13, na qual se apresentam as estimativas calculadas pelo software. 

 

Figura 5.8. Submodelo de medida do constructo Recursos Relacionais 
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Dados da pesquisa. 

 

O submodelo apresentou boa qualidade de ajustamento como demonstram os 

índices da Tabela 5.13. 

 

Tabela 5.13. Índices de qualidade de ajustamento do submodelo de mensuração do 

constructo Recursos Relacionais 

 χ2 gl p-

value 
χ2/gl CFI GFI TLI RMSEA p(RMSEA 

≤0,05) 

Valores 
Obtidos 

4,817 3 0,186 1,60

6 

0,989 0,985 0,979 0,064 0,324 

Nível de 
aceitação 

Menor 

melhor 

≥1 >0,05 <3 >0,90 >0,90 Próximo 

de 1 

<0,08 ≥0,05 

Nota: χ2= Estimativa de Qui-quadrado; 

          gl=graus de liberdade; 

          p-value= valor de probabilidade 

          CFI=Comparative Fit index (Índice de Ajustamento Comparativo); 

          GFI=Goodness of Fit index (Índice de Qualidade do Ajustamento); 

          TLI=Tucker-Lewis index (Índice de Tucker-Lewis) 

         RMSEA= Root Mean Square Error of Approximation ( Raiz Quadrada dos Erros de Aproximação) 

 

As estimativas dos principais parâmetros do modelo são apresentadas na tabela 

5.14. Observa-se como os Recursos Relacionais relativos às Alianças Estratégicas possuem 
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baixas cargas fatoriais, sendo a mais expressiva com a magnitude =0,551 ao passo que os 

aspectos relacionados com Relacionamento com o Cliente (variável x14) apresentam carga 

de magnitude = 0,948, o que corrobora com a perspectiva do gradualismo do 

desenvolvimento do comprometimento no mercado internacional à medida que se aumenta 

a experiência e nível de confiança com o cliente.  

 

Tabela 5.14. Resultado da AFC para o constructo Recursos Relacionais 

Relações e variáveis Carga 

Padronizada 

Erro 

Padrão 

P R2 

x10Å Recursos Relacionais 0,551 - - 0,303 

x12Å Recursos Relacionais 0,359 0,196 *** 0,129 

x13Å Recursos Relacionais 0,748 0,269 *** 0,559 

x14Å Recursos Relacionais 0,948 0,252 *** 0,900 

Nota:  (***)  significante  a  α=1% 

 

Ao investigar os quadrados dos coeficientes da correlação múltipla (R2), os quatro 

indicadores selecionados são expressões visíveis do fator latente Recursos Relacionais 

(R2> 0,5). 

5.5.1.4. Análise Fatorial Confirmatória do submodelo de mensuração do constructo 
Recursos Físicos 
 

O constructo Recursos Físicos foi operacionalizado por cinco variáveis manifestas: 

Estrutura da empresa (x15, x16 e x17) e aspectos do produto (x18 e x19). Ao executar a 

AFC do submodelo de medida deste constructo, não alcançou um bom ajustamento. Desse 

modo, correlacionou-se os erros de medida das variáveis x18 e x19. A figura 5.10 

apresenta o submodelo representativo do constructo com os resultados das estimativas 

calculadas. 

 

Figura 5.9. Submodelo de medida do constructo Recursos Físicos 
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Dados da pesquisa. 

 

Com a adição desta correlação, o número de graus de liberdade passou 4, 

alcançando um ajustamento adequado, como se observa na tabela 5.15. 

 

Tabela 5.15. Índices de qualidade de ajustamento do submodelo de mensuração do 

constructo Recursos Físicos 

 χ2 gl p-

value 
χ2/gl CFI GFI TLI RMSEA p(RMSEA 

≤0,05) 

Valores 
Obtidos 

4,484 4 0,344 1,12

1 

0,998 0,989 0,996 0,029 0,524 

Nível de 
aceitação 

Menor 

melhor 

≥1 >0,05 <3 >0,90 >0,90 Próximo 

de 1 

<0,08 ≥0,05 

Nota: χ2= Estimativa de Qui-quadrado; 

          gl=graus de liberdade; 

          p-value= valor de probabilidade 

          CFI=Comparative Fit index (Índice de Ajustamento Comparativo); 

          GFI=Goodness of Fit index (Índice de Qualidade do Ajustamento); 

          TLI=Tucker-Lewis index (Índice de Tucker-Lewis) 

         RMSEA= Root Mean Square Error of Approximation ( Raiz Quadrada dos Erros de Aproximação) 

 

As estimativas dos principais parâmetros do submodelo são apresentadas na tabela 

5.16. Observa-se como os Recursos Físicos apresentam aspectos da estrutura com níveis de 
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magnitude mais alta= 0,880, ao passo que aspectos relacionados com o produto têm cargas 

mais baixas, sendo a menor delas =0,333. Desse modo, se pode inferir que aspectos 

relativos à adaptação da estrutura ao mercado internacional pode ser mais significativo que 

a adaptação do próprio produto. 

 

Tabela 5.16. Resultado da AFC para o constructo Recursos Físicos 

Relações e variáveis Carga 

Padronizada 

Erro 

Padrão 

P R2 

x15Å Recursos Físicos 0,880 - - 0,774 

x16Å Recursos Físicos 0,835 0,080 *** 0,697 

x17Å Recursos Físicos 0,563 0,099 *** 0,313 

x18Å Recursos Físicos 0,742 0,093 *** 0,550 

x19Å Recursos Físicos 0,333 0,114 *** 0,111 

Nota:  (***)  significante  a  α=1% 

 

Os valores de R2 indica o quanto da variância das variáveis manifestas podem ser 

explicadas pelo fator Recursos Físicos. Ainda, que essas relações são significativas a 1% 

de erro. 

 

5.5.1.5. Análise Fatorial Confirmatória do submodelo de mensuração do constructo 
Recursos Financeiros 
 

Após a análise fatorial exploratória, seis variáveis manifestas associaram ao 

construto Recursos financeiros: Capitalização (x20, x23 e x24) e Acesso a Recursos de 

Terceiros (x21, x22 e x25), percebeu-se que pela baixa cumunalidade o segundo conjunto 

de variáveis foram retiradas. Desse modo, apenas o aspecto da capitalização para iniciativa 

para a internacionalização da empresa foi utilizado no submodelo. Feito isso, na primeira 

tentativa, o submodelo apresentou um bom ajustamento. Do ponto de vista teórico, a partir 

da visão baseada em recursos, os recursos financeiros têm grande poder de influência sobre 

o desempenho organizacional e, por conseguinte, no desempenho internacional das 

empresas exportadoras. Os resultados do ajuste deste submodelo são apresentados na 

figura 5.40, que corresponde ao modelo ajustado com a exibição das estimativas 

padronizadas. 
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Figura 5.10. Submodelo de medida do constructo Recursos Financeiros 

 
Dados da pesquisa. 

 

O submodelo foi avaliado conforme a tabela 5.17. Verifica-se que os parâmetros 

apresentam bom ajuste quando observadas as variáveis relacionadas com a capitalização. 

 

Tabela 5.17. Índices de qualidade de ajustamento do submodelo de mensuração do 

constructo Recursos Financeiros 

 χ2 gl p-

value 
χ2/gl CFI GFI TLI RMSEA P(RMSEA 

≤0,05) 

Valores 
Obtidos 

0,112 1 0,738 0,11

2 

1,000 1,000 1,051 0,000 0,781 

Nível de 
aceitação 

Menor 

melhor 

≥1 >0,05 <3 >0,90 >0,90 Próximo 

de 1 

<0,08 ≥0,05 

Nota: χ2= Estimativa de Qui-quadrado; 

          gl=graus de liberdade; 

          p-value= valor de probabilidade 

          CFI=Comparative Fit index (Índice de Ajustamento Comparativo); 

          GFI=Goodness of Fit index (Índice de Qualidade do Ajustamento); 

          TLI=Tucker-Lewis index (Índice de Tucker-Lewis) 

          RMSEA= Root Mean Square Error of Approximation ( Raiz Quadrada dos Erros de Aproximação) 

 

As estimativas dos parâmetros do submodelo são apresentadas na tabela 5.18. 
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Tabela 5.18. Resultado da AFC para o constructo Recursos Financeiros 

Relações e variáveis Carga 

Padronizada 

Erro 

Padrão 

P R2 

x20Å Recursos Financeiros 0,494 0,192 *** 0,244 

x23Å Recursos Financeiros 0,668 0,205 *** 0,446 

x24Å Recursos Financeiros 0,634 - - 0,401 

Dados da pesquisa. 

5.5.1.5. Análise Fatorial Confirmatória do submodelo de mensuração do constructo 
Distância Psíquica 

 

Assim como na variável Recursos Financeiros, a variável Distância Psíquica, após a 

análise fatorial exploratória, apontou que duas variáveis sairiam do modelo (x27 e x28) e 

permaneceram as variáveis (x26, x29 e x30). Desse modo, na primeira tentativa, o 

submodelo apresentou um bom ajustamento. Assim, nessas variáveis são explorados 

aspectos de formalidade e cultura do país anfitrião.  

 

Figura 5.11. Submodelo de medida do constructo Distância Psíquica 

 
Dados da pesquisa. 

 

O submodelo foi avaliado conforme a Tabela 5.19. Verifica-se que os parâmetros 

apresentaram bom ajuste. 

Tabela 5.19. Índices de qualidade de ajustamento do submodelo de mensuração do 

constructo Distância Psíquica 
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 χ2 gl p-

value 
Χ2/gl CFI GFI TLI RMSEA p(RMSEA 

≤0,05) 

Valores 
Obtidos 

0,006 1 0,941 0,00

6 

1,000 1,000 1,030 0,000 0,951 

Nível de 
aceitação 

Menor 

melhor 

≥1 >0,05 <3 >0,90 >0,90 Próximo 

de 1 

<0,08 ≥0,05 

Nota: χ2= Estimativa de Qui-quadrado; 

          gl=graus de liberdade; 

          p-value= valor de probabilidade 

          CFI=Comparative Fit index (Índice de Ajustamento Comparativo); 

          GFI=Goodness of Fit index (Índice de Qualidade do Ajustamento); 

          TLI=Tucker-Lewis index (Índice de Tucker-Lewis) 

          RMSEA= Root Mean Square Error of Approximation (Raiz Quadrada dos Erros de Aproximação) 

 

As estimativas dos principais parâmetros do modelo são apresentadas na tabela 

5.20. Observa-se que a Distância Psíquica apresenta cargas fatoriais ajustadas para que o 

modelo tenha certo nível de predição, sendo a mais alta delas no valor =645. Isso corrobora 

a perspectiva do gradualismo do comprometimento no mercado internacional à medida que 

se conhece determinado mercado que existem pontos comuns nos quesitos psíquico e 

cultural entre os países envolvidos.  

 

Tabela 5.20. Resultado da AFC para o constructo Distância Psíquica 

Relações e variáveis Carga 

Padronizada 

Erro 

Padrão 

P R2 

x26Å Distância Psíquica 0,582 0,165 *** 0,739 

x29Å Distância Psíquica 0,645 0,137 *** 0,416 

x30Å Distância Psíquica 0,582 - - 0,339 

Dados da pesquisa. 

 

5.5.1.7. Análise Fatorial Confirmatória do submodelo de mensuração do constructo 
Condições do País Anfitrião 
 

A análise fatorial exploratória sugeriu definir o constructo Condições do País 

Anfitrião como um fator de 2ª ordem, refletido em duas dimensões (fatores de 1ª ordem): 
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a) Logística (x31 e x32) e Barreiras Comerciais (x34 e x35), bem como a retirada da 

variável (x33) por apresentar baixa cumunalidade. Desse modo, o submodelo de 

mensuração para este constructo está formado por um fator latente de 2ª ordem, dois 

fatores latentes de 1ª ordem e quatro variáveis manifestas independentes (figura 5.12). 

Figura 5.12. Submodelo de medida do constructo Condições do País Anfitrião 

 
Dados da pesquisa. 

Os índices de ajustamento da tabela 5.21 apresentaram valores aceitáveis com bom 

ajuste e com valor de grau de liberdade igual a 2. 

 

Tabela 5.21. Índices de qualidade de ajustamento do submodelo de mensuração do 

constructo País Anfitrião 

 χ2 gl p-

value 
χ2/gl CFI GFI TLI RMSEA p(RMSEA 

≤0,05) 

Valores 
Obtidos 

0,409 22 0,815 0,20

5 

1,000 0,999 1,043 0,000 0,868 

Nível de 
aceitação 

Menor 

melhor 

≥1 >0,05 <3 >0,90 >0,90 Próximo 

de 1 

<0,08 ≥0,05 

Nota: χ2= Estimativa de Qui-quadrado; 

          gl=graus de liberdade; 

          p-value= valor de probabilidade 

          CFI=Comparative Fit index (Índice de Ajustamento Comparativo); 
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          GFI=Goodness of Fit index (Índice de Qualidade do Ajustamento); 

          TLI=Tucker-Lewis index (Índice de Tucker-Lewis) 

          RMSEA= Root Mean Square Error of Approximation ( Raiz Quadrada dos Erros de Aproximação) 

 

As cargas fatoriais padronizadas das relações entre as variáveis, os erros-padrão das 

estimativas e a proporção de variância explicada pelo modelo para as respectivas variáveis 

são exibidas na tabela 5.22. Analisando as dimensões nas quais se refletem o constructo 

Condições do País Anfitrião, constata-se a maior força das estimativas para a dimensão 

Logística com carga fatorial de 0,901 em relação às Barreiras Comerciais com carga de 

magnitude = 0,440. 

 

Tabela 5.22. Resultado da AFC para o constructo Condições do País Anfitrião 

Relações e variáveis Carga 

Padronizada 

Erro 

Padrão 

P R2 

LogísticaÅ Condições do País 

Anfitrião 

0,901 - - 0,812 

Barreiras ComerciaisÅ Condições 

do País Anfitrião 

0,440 0,190 *** 0,194 

y31Å Logística 0,700 - - 0,490 

y32Å Logística 0,829 0,295 *** 0,687 

y34Å Barreiras Comerciais 0,472 0,078 *** 0,223 

y35Å Barreiras Comerciais 0,997 - - 0,995 

Nota:  (***)  significante  a  α=1% 

 

 Na Figura 5.13 é apresentada a disposição de todas as variáveis explicativas para o 

modelo de Desempenho Internacional. Do ponto de vista conceitual, as variáveis 

relacionadas com as capacidades organizacionais orientadas pela Visão Baseada em 

Recursos. 

 

Figura 5.13. Variáveis explicativas do modelo de Desempenho Internacional 
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Dados da pesquisa. 

 

A variável Recursos Humanos representada por x1, x2, x3 e x4 apresenta como 

mais baixa estimativa 0,788, o que demonstra que as variáveis manifestas apresentam 

poder de explicação sobre o fator para o modelo ajustado.  

Os Recursos Organizacionais, compostos por cinco variáveis manifestas (x5, x6, x7, 

x8, x9) também apresentam estimativas com bom poder de explicação do fator, sendo mais 

alta 1,237 e a mais baixa de 0,755. Essas variáveis têm características abrangentes que 

envolvem aspectos de estrutura à estratégia, logo a compreensão do modelo de 

desempenho internacional se relaciona com matérias dessa variável. 

As variáveis x10, x12, x13, x14 compõem a variável explicativa Recursos 

Relacionais e apresentam como mais baixa estimativa a variável x12 com 0,706. Desse 

modo, o fator apresenta poder de explicação e se mantém no modelo após a AFC, por se 

entender quais aspectos as relações e alianças estratégicas podem potencializar o êxito de 

negócios internacionais. 

Os Recursos Físicos (x16, x17, x18, x19), no escopo teórico de capacidades 

organizacionais, foram um dos fatores que apresentaram variáveis com estimativas mais 

baixas, sendo a menor delas de 0,575, logo a permanência da variável manifesta se justifica 



168 
 

 168 

por sua retirada causar prejuízos ao poder de explicação da variável explicativa.  

Os recursos financeiros, compostos por três variáveis manifestas (x20, x23, x24), 

apresentaram boas estimativas, sendo a mais alta delas a x20 de 1,423. Do ponto de vista 

teórico, Recursos Financeiros estão recorrentemente sendo abordados em pesquisas que 

expliquem desempenho. Contudo, vale salientar que, para efeito dessa investigação, o 

aspecto capitalização e acesso ao crédito foram elucidados no instrumento de pesquisa para 

que as questões relativas ao resultado financeiro fossem ligadas à variável Desempenho 

Internacional, apresentada a seguir. 

Partindo para o segundo bloco teórico de variáveis relacionadas com ambiente, a 

variável explicativa Distância Psíquica (x26, x29, x30) apresentou estimativas ajustadas, 

sendo a mais baixa delas de 0,974. A variável envolve aspectos do relacionamento 

psíquico que a empresa mantém com o parceiro internacional.  

A segunda variável explicativa do escopo teórico ambiente é representada por 

condições do país anfitrião que precisou ser representada por um modelo de primeira 

ordem envolvendo a logística (x31 e x32) e barreiras comerciais (x34 e 35). A estimativa 

mais baixa foi a x34 de 0,504 que discute aspectos relativos a barreiras fitossanitárias, 

tributárias e alfandegárias que podem prejudicar o processo de distribuição de produtos 

além das fronteiras nacionais. Em relação àquelas da variável explicativa condições do país 

anfitrião, a variável logística apresentou estimativa de 1,000, ao passo que variável 

Barreiras Comerciais apresentou 0,721. 

Apesar de algumas estimativas baixas o modelo apresentou um padrão de 

ajustamento adequado como pode ser observado na tabela 5.26. A Tabela 5.23 a seguir 

apresenta todas as estimativas do modelo explicativo de Desempenho Internacional.  

Tabela 5.23. Estimativas das variáveis latentes explicativas 

Variáveis Latentes Variáveis manifestas Estimativas 

Recursos Humanos (1) x1 1,000 

 x2 0,788 

 x3 0,971 

 x4 0,965 

Recursos Organizacionais (1) x5 1,237 

 x6 0,957 

 x7 0,755 

 x8 0,967 
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 x9 1,000 

Recursos Relacionais (1) x10 1,000 

 x12 0,706 

 x13 1,602 

 x14 1,661 

Recursos Físicos (1) x15 1,000 

 x16 0,878 

 x17 0,663 

 x18 0, 964 

 x19 0,575 

Recursos Financeiros (1) x20 1,096 

 x23 1,423 

 x24 1,000 

Distância Psíquica (1) x26 1,455 

 x29 0,974 

 x30 1,000 

Condições do País Anfitrião (2) x31 1,220 

 x32 1,000 

 x34 0,507 

 x35 1.000 

Dados da pesquisa. 

 

A seguir será apresentado a AFC da variável explicada Desempenho Internacional 

no seu modelo de mensuração. 

5.5.1.8. Análise Fatorial Confirmatória do submodelo de mensuração do constructo 
Desempenho Internacional 

 
Para o construto Desempenho Internacional, após a análise fatorial exploratória, 

foram extraídos uma variável manifesta (y36). Assim, o desempenho internacional pode 

ser construído a partir de dois preceitos teóricos: a) posicionamento financeiro (y37 e y38) 

e posicionamento estratégico (y39, y40, y41, y42, y43 e y44). 

O submodelo inicialmente não obteve um ajustamento satisfatório. Logo, foram 

seguidas incluídas algumas estruturas correlacionais nos erros das seguintes variáveis: y38 



170 
 

 170 

e y37, y38 e y39, y39 e y40, y39 e y43, y40 e y44, y41 e y44, y41 e y42, 42 e y43, y42 e 

y44. Segundo Marrôco (2010), isso acontece pela existência de um fator comum entre as 

variáveis, não considerado no modelo.  

 

Figura 5.14. Submodelo de medida do constructo Desempenho Internacional 

 
Dados da pesquisa. 

Com a adição desta correlação, o número de graus de liberdade passou para 10, 

alcançando um ajustamento adequado, como se observa na Tabela 5.24. 

 

Tabela 5.24. Índices de qualidade de ajustamento do submodelo de mensuração do 

constructo Desempenho Internacional 

 χ2 gl p-

value 
χ2/gl CFI GFI TLI RMSEA p(RMSEA 

≤0,05) 

Valores 
Obtidos 

10,447 10 0,402 1,04

5 

1,000 0,983 0,999 0,017 0,677 
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Nível de 
aceitação 

Menor 

melhor 

≥1 >0,05 <3 >0,90 >0,90 Próximo 

de 1 

<0,08 ≥0,05 

Nota: χ2= Estimativa de Qui-quadrado; 

          gl=graus de liberdade; 

          p-value= valor de probabilidade 

          CFI=Comparative Fit index (Índice de Ajustamento Comparativo); 

          GFI=Goodness of Fit index (Índice de Qualidade do Ajustamento); 

          TLI=Tucker-Lewis index (Índice de Tucker-Lewis) 

          RMSEA= Root Mean Square Error of Approximation ( Raiz Quadrada dos Erros de Aproximação) 

 

As estimativas dos parâmetros do submodelo são exibidas na tabela 5.25. Verifica-

se que o constructo Desempenho Internacional apresenta variáveis com cargas fatoriais de 

magnitude semelhantes tanto acerca do posicionamento estratégico como nos aspectos de 

percepção da satisfação financeira. 

 

Tabela 5.25. Resultado da AFC para o constructo Desempenho Internacional 

Relações e variáveis Carga 

Padronizada 

Erro 

Padrão 

P R2 

x37Å Desempenho Internacional 0,811 0,099 *** 0,659 

x38Å Recursos Físicos 0,766 0,094 *** 0,586 

y39Å Desempenho Internacional 0,852 0,100 *** 0,725 

y40Å Desempenho Internacional 0,842 0,113 *** 0,709 

y41Å Desempenho Internacional 0,937 0,117 *** 0,878 

y42Å Desempenho Internacional 0,884 0,092 *** 0,782 

y43Å Desempenho Internacional 0,932 0,099 *** 0,868 

y44Å Desempenho Internacional 0,786 - - 0,617 

Nota:  (***)  significante  a  α=1% 

 

Ao investigar os quadrados dos coeficientes da correlação múltipla (R2), as oito 

variáveis manifestas selecionadas   são   expressões   visíveis   do   fator   latente   “desempenho  

internacional”  (R2 > 0,5). 

5.6. Resultado da modelagem de equações estruturais 
 

Após a análise fatorial confirmatória dos submodelos de medida, seguindo a 
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metodologia  “two-step”,  prosseguiu-se com a avaliação do modelo completo, isto é, tratar, 

em conjunto, os sete submodelos de mensuração e o submodelo estrutural. Esta segunda 

etapa da modelagem SEM permitiu avaliar as hipóteses causais formuladas para o 

fenômeno em estudo.  

Por meio do ajustamento dos submodelos de medida, foram verificados os índices 

respectivos à qualidade do modelo. Nesta etapa, buscou-se avaliar a plausibilidade do 

modelo completo. Para tanto, foram utilizados os índices aplicados aos modelos de 

medida, com a incorporação de índices de parcimônia. É importante ressaltar que, nesta 

fase da modelagem, os índices aplicados ao modelo global (submodelo de mensuração + 

submodelo estrutural) são influenciados em grande medida pela qualidade do ajustamento 

do submodelo de mensuração. 

5.6.1. Estimação do modelo Inicial 
 

A estimação do modelo completo foi executada aplicando o procedimento de 

Bootstrap com 200 reamostragens. Os resultados dos índices de ajustamento do modelo 

completo são apresentados na tabela 5.26. 

Tabela 5.26. Índices de qualidade de ajustamento do modelo global de desempenho 
internacional 

Indices Valores Limites para aceitação 

Testes de ajustamento   

Qui-quadrado (χ2)  

Graus de liberdade (gl)  

p-value 

1134,118 

560 

0,000 

Menor melhor 

 ≥1   

> 0,05 

Índices absolutos   

Qui-quadrado normalizado (χ2/gl)  

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA)  

Goodness of Fit Index (GFI) 

2,025 

0,083 

0,76 

<3  

< 0,08  

> 0,90 

Índices relativos   

Comparative Fit Index (CFI) 

 Normed Fit Index (NFI)  

0,860 

0,761 

> 0,90  

> 0,90  
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Tucker-Lewis Index (TLI) 0,843 > 0,90 

Índices de parcimônia   

Parsimony GFI (PGFI)  

Parsimony CFI (PCFI)  

Parsimony NFI (PNFI) 

0,593 

0,676 

0,765 

> 0,60  

> 0,60  

> 0,60 

Dados da pesquisa. 
 
 A figura 5.15 representa o modelo de estimaçãoo inicial do modelo de Desempenho 
Internacional. 

Figura 5.15. Estimação do modelo Inicial  

 
Dados da pesquisa. 
 

Observando os valores da tabela 5.26, conclui-se que o modelo não reproduz 

adequadamente a estrutura correlacional dos dados empíricos. Desse modo, houve 

necessidade de reespecificá-lo sucessivas vezes até que se reproduzisse um modelo 

robusto. 

O modelo final reespecificado inclui a eliminação das dimensões pertinentes ao 

conjunto teórico da representação ambiente e outras dimensões da representação teórica 

das capacidades organizacionais. Isto se deu em razão da insignificância dessas dimensões 
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como variáveis latentes explicativas do Desempenho Internacional das companhias. 

A saída de muitas variáveis latentes do modelo final impõe restrições importantes à 

lógica do modelo inicial uma vez que, para efeito desta pesquisa, o desempenho 

internacional, teoricamente, seria influenciado por todas as dimensões propostas.  

Apesar de teoricamente as variáveis relacionadas com a Visão Baseada em 

Recursos serem abordadas em investigações relacionadas com o Desempenho 

internacional, para efeito dessa pesquisa, essa influência não se concretizou em todas as 

suas dimensões. Isso pode ser justificado pela característica plural da própria amostra, ou 

seja, são empresas exportadoras do Nordeste, não há um segmento específico que pudesse 

direcionar um padrão de comportamento mais homogêneo. 

Uma alternativa que ocorre em primeira análise com o último argumento é a 

representatividade da amostra. Por ter essa natureza plural a amostra precisaria ser maior 

para que conseguisse aumentar a possibilidade de repetição do padrão do comportamento. 

Do ponto de vista operacional, para utilização da Análise de Equações Estruturais, as 150 

empresas permitiram desenvolver a metodologia nas suas três etapas básicas. Todavia, para 

efeito de verificabilidade teórica relacionadas com as capacidades organizacionais, isso 

não foi possível para as variáveis explicativas Recursos Relacionais, Financeiros e 

Humanos. 

Em se tratando do segundo escopo teórico, aquelas relacionadas com o Ambiente se 

buscou reunir variáveis representadas originalmente por duas teorias: o Paradigma Eclético 

de Dunning (1980) e a Distância Psíquica da Escola de Uppsala. Sugere-se que, a não 

confirmação dessas teorias para efeito de desempenho internacional, possa ter sido 

ocasionada pelas mesmas razões, ou seja, pluralidade da amostra e representatividade da 

amostra. Outra questão teórica que pode ter a não corroboração das hipóteses é a 

complexidade da natureza do constructo que envolve muitas variáveis do campo psíquico e 

da cognição. 

 Desse modo, percebe-se que, para efeito da pesquisa específica, não houve a 

corroboração teórica das variáveis explicativas (Recursos Humanos, Recursos Financeiros, 

Recursos Relacionais, Distância Psíquica e Condições do País Anfitrião). Entretanto, esse 

resultado não produz elementos para a não verificabilidade teórica dos preceitos 

envolvidos, uma vez que há pressupostos de muitos limites para a construção do resultado 

apresentado. 
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5.6.2. Validade Fatorial, Convergente e Discriminante 
 

Os resultados do Alfa de Cronbach mostram melhoria na consistência interna dos 

indicadores dos constructos Recursos Organizacionais, Recursos Físicos e Desempenho 

Internacional depois da modificação do modelo. Porém, faz-se necessário avaliar a 

validade do instrumento, pois esta dimensão diz respeito à solidez das inferências a partir 

das escalas usadas no instrumento. Não há nenhum teste único e definitivo da validade do 

instrumento, em vez disso, normalmente, é investigada em SEM a chamada validade 

relacionada com o constructo dissociada em três componentes: validade fatorial, validade 

convergente e validade discriminante. Para tanto são apresentada as estimativas do 

modelo final na tabela 5.27. 

 

Tabela 5.27. Estimativas do Modelo Reespecificado 

Relações e variáveis Carga  Erro 

Padrão 

P R2 

Desempenho InternacionalÅ 

Recursos Organizacionais 

0,466 0,087 ***  

Desempenho Internacional Å 

RecursosFísicos 

0,216 0,064 ***  

x15Å Recursos Físico 1,000   0,821 

x16Å Recursos Físico 0,851 0,071 *** 0,653 

x17Å Recursos Físico 

x18Å Recursos Físico 

0,663 

0,904 

0,094 

0,085 

*** 

*** 

0,301 

0,550 

x5Å Recursos Organizacionais 1,181 0,099 *** 0,750 

x6Å Recursos Organizacionais 0,978 0,097 *** 0,583 

x7Å Recursos Organizacionais 

x8Å Recursos Organizacionais 

x9Å Recursos Organizacionais 

0,808 

1,029 

1,000 

0,100 

0,103 

*** 

*** 

0,413 

0,583 

0,654 

y38Å Desempenho Internacional 1,160 0,123 *** 0,677 

y41 Desempenho Internacional 1,210 0,129 *** 0,677 

y42Å Desempenho Internacional 

y44Å Desempenho Internacional 

1,191 

1,000 

0,104 *** 0,750 

0,524 

Dados da pesquisa. 
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A validade fatorial mede se os indicadores mensuram adequadamente o constructo 

em questão. Para tanto, são quantificados os pesos fatoriais padronizados (λij), logo 

assume-se que o fator apresenta validade fatorial se todos os λij ≥   0,5   (   MARRÔCO, 

2010). A tabela 5.28 exibe os resultados da validade fatorial dos constructos de cada 

varoável manifesta desta pesquisa. 

 

Tabela 5.28. Validade fatorial dos constructos do modelo reespecificado 

Constructos Variáveis 

manifestas 

Varáveis Manifestas Carga Fatorial 

Padronizada 

Recursos 

Organizacionais 

x5 

x6 

x7 

x8 

x9 

Conhecimento 

Alianças 

Alianças internacionais 

Marca 

Estatégia 

0,866 

0,764 

0,643 

0,753 

0,809 

Recursos Físicos x15 

x16 

x17 

x18 

Estrutura física 

Processo produtivo 

Insumos 

Certificação 

0,906 

0,808 

0,548 

0,742 

Desempenho 

Internacional 

y38 

y41 

y42 

y44 

Satisfação financeira 

Satifação com o 

posicionamento estratégico 

0,828 

0,823 

0,866 

0,724 

Dados da pesquisa. 

Os valores padronizados das cargas fatoriais entre os constructos e suas variáveis 

manifestas são todos superiores a 0,5 e com adequado nível de significância, apontando a 

existência de validade fatorial. 

Um conjunto de variáveis que presumivelmente mede o mesmo constructo mostra 

validade convergente se suas correlações são, pelo menos, moderadas em magnitude. Isto 

ocorre, como destaca Marrôco (2010), se os itens reflexos de um fator saturam fortemente 

nesse fator, medidos pela Variância Extraída Média-VEM (Average Variances Extracted- 

AVE).  

A validade discriminante se verifica quando os itens que operacionalizam um fator 

não estão correlacionados com os itens de outros fatores. Em outras palavras, os conjuntos 
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de indicadores são essencialmente diferentes para cada constructo. Marrôco (2010) sugere 

a existência de validade discriminante se as VEM dos fatores forem superiores ou iguais ao 

quadrado da correlação entres esses fatores. 

 

Tabela 5.29. Validade convergente, confiabilidade composta e validade discriminante dos 

constructos do modelo reespecificado  

Constructo Recursos 

Organizacionais 

Recursos Físicos Desempenho 

Internacional 

Variância Extraída 

Média (VEM) 

Confiabilidade 

Composta (CC) 

0,745 

 

1,255 

0,890 

 

0,974 

0,935 

 

1,714 

 

Dados da pesquisa. 

Os resultados da tabela 5.65 confirmam a validade discriminante dos constructos. 

Após a verificação da confiabilidade e validade do instrumento de medida, se deu com a 

estimação do modelo completo e a confirmação ou rejeição das hipóteses causais 

formuladas para o fenômeno em estudo. Isso quer dizer que se trata agora de testar o 

modelo estrutural completo, isto é, estimar simultaneamente as relações entre os 

construtos. Os valores de VEMj ≥  0,5  indicam  validade  convergente  adequada. Analisando 

a tabela 5.29, constata-se a validade convergente dos constructos. Para a Confiabilidade 

Composta, recomenda-se CCj ≥  0,7. Desse modo, os constructos do modelo desta pesquisa 

apresentam valores considerados aceitáveis. 

5.6.3. Estimação do modelo reespecificado 
 

A figura 5.16 representa o modelo reespecificado do desempenho internacional de 

empresas exportadoras. Para garantia de um modelo sobreidentificado, fixou-se as cargas 

entre o primeiro indicador de cada variável latente e seu fator, e as cargas entre o primeiro 

fator de 1ª ordem. Considerando 3 métodos distintos (Máxima Verossimilhança, Mínimos 

Quadrados Generalizados e Mínimos Quadrados Parciais), o melhor modelo gerado 

considerou a invariabilidade das estimativas do modelo considerando os 3 métodos de 

análise. 

Figura 5.16. Modelo estrutural reespecificado do desempenho internacional 
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Dados da pesquisa. 

A estimação do modelo completo (submodelo de mensuração + submodelo 

estrutural) identificam os índices de ajustamento do modelo completo são apresentados na 

tabela 5.30. 

 

Tabela 5.30. Índices de qualidade de ajustamento do modelo global de desempenho 

internacional 

Índices Valores Limites para aceitaçao 

Testes de ajustamento   

Qui-quadrado (χ2)  

Graus de liberdade (gl)  

p-value 

97,751 

60 

0,001 

Menor melhor 

 ≥1   

> 0,05 

Índices absolutos   

Qui-quadrado normalizado (χ2/gl)  

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA)  

Goodness of Fit Index (GFI) 

1,629 

0,065 

0,909 

<3  

< 0,08  

> 0,90 

Índices relativos   

Comparative Fit Index (CFI) 

 Normed Fit Index (NFI)  

0,968 

0,923 

> 0,90  

> 0,90  
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Tucker-Lewis Index (TLI) 0,959 > 0,90 

Índices de parcimônia   

Parsimony GFI (PGFI)  

Parsimony CFI (PCFI)  

Parsimony NFI (PNFI) 

0,769 

0,745 

0,710 

> 0,60  

> 0,60  

> 0,60 

Dados da pesquisa. 

Após o ajustamento do modelo, os indicadores passam a apresentar valores 

aceitáveis (tabela 5.31) permitindo que a proposta do modelo estrutural seja válida e que 

suas conclusões tragam contribuições para análise do desempenho internacional das 

organizações. 

 Para fins comparativos, a tabela 5.31 exibe os valores das estatísticas do modelo 

inicial (tabela 5.26) e do modelo reespecificado (figura 5.16).  

 

Tabela 5.31. Índices de qualidade de ajustamento do modelo reespecificado 

Índices Valores Modelo 

Reespecificado 

Níveis de Aceitação 

Testes de 

ajustamento 

   

Qui-quadrado (χ2) 

Graus de liberdade 

(gl) 

 p-value 

1134,118 

560 

0,000 

97,751 

60 

0,001 

Menor melhor 

 ≥1   

> 0,05 

Índices absolutos    

Qui-quadrado 

normalizado (χ2/gl)  

Root Mean Square 

Error of 

Approximation 

(RMSEA)  

Goodness of Fit 

Index (GFI) 

2,025 

0,083 

0,76 

1,629 

0,065 

0,909 

<3  

< 0,08  

> 0,90 

 

Índices relativos    
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CFI 

 NFI 

 TLI 

0,860 

0,761 

0.843 

0,968 

0,923 

0,959 

> 0,90 

 > 0,90 

 > 0,90 

Índices de 

parcimônia 

   

PGFI 

 PCFI  

PNFI 

0,593 

0,676 

0,765 

0,769 

0,745 

0,710 

> 0,60  

> 0,60  

> 0,60 

Dados da pesquisa. 

Tomando como base os resultados apresentados pelo modelo reespecificado, todos 

estiveram adequados ao ajustamento do modelo (MARRÔCO, 2010). 

 

Figura 5.17. Resultados da modelagem de equações estruturais do Desempenho 

Internacional  

 
Dados da pesquisa. 

 

O modelo inclui 16 variáveis (13 manifestas ou observadas e 3 não-observadas) e 60 

graus de liberdade. O método de Máxima Verossimilhança foi utilizado e o algoritmo 

alcançou o mínimo da função de discrepância no processo iterativo para χ2 = 97,751. 

Nesta pesquisa, seguindo a prática comum dos estudos de SEM, o CR (Critical 

Ratio) é  tratado  como  “valor  t”  ao  qual  está  associado  o  “teste  t”,  utilizado  para  verificar se 
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o coeficiente da regressão entre duas variáveis é significativamente diferente de zero para 

um dado nível de probabilidade. Normalmente, são aceitos valores de t > 2,58, isto é, p- 

value < 0,01 (teste bicaudal). 

Estudando a tabela dos pesos da regressão (Regression Weights), verifica-se que a 

trajetória Recursos Organizacionais ÆDesempenho Internacional (C.R.= 5,331) é 

significativa para o nível de p < 0,01. Isso indica que os recursos organizacionais como 

conhecimento e estratégia produzem efeitos sobre o desempenho internacional das 

empresas estudadas. O coeficiente da regressão desta trajetória é de 0,566. Isso também 

pode estar relacionada com as características da amostra com empresas de médio e grande 

porte capitalizadas. Dessa forma, o desempenho internacional imprime resultados dessas 

capacidades organizacionais (HONÓRIOS, 2009;  ZOU et al., 1998). 

 A relação Recursos Físicos Æ Desempenho Internacional apresentou um C.R de 

3,360 e também é significativa para o nível de p < 0,001. Essa relação demonstra que a 

estrutura organizacional, processo produtivo, insumos e marca influenciam o desempenho 

das operações realizadas no mercado internacional. O coeficiente de regressão desta 

trajetória é de 0,320. Assim, como recursos organizacionais, o porte da empresa também 

está relacionada com a estrutura da empresa e com seus recursos físicos, que influenciam o 

desempenho internacional (HONÓRIOS, 2009; KNIGHT e CAVUSGIL, 2004; ZOU et 

al., 1998). 

 Tomando as variáveis observadas do constructo Recursos Físicos como base, 

percebe-se que todas elas são significativas para o nível de p < 0,01. Os coeficientes 

padronizados da regressão do constructo são: x15 =0,906; x16=0,808; x17=0,548; 

x18=0,742 

 Do mesmo modo, em relação ao constructo Recursos Organizacionais, os pesos 

padronizados da regressão do constructo são: x5=0,866; x6=0,764; x7=0,643; x8=0,753 e 

x9=0,809. Estes são significantes  ao  nível  de  α=1% 

 As cargas padronizadas do constructo Desempenho Internacional são: y38=0,866; 

y41=0,823; y42=0,866 e y44=0,724. Essa variável foi construída a partir da escala 

EXPERF. Desse modo, das nove varáveis proposta pela escala apenas quatro foram 

significativas para efeito do modelo estrutural proposto. 

5.6.4. Verificação das hipóteses de pesquisa 
 

Verificado o ajuste do modelo aos dados empíricos e comprovada sua capacidade 
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explicativa, procedeu-se a testar as hipóteses formuladas ao início desta pesquisa. As 

hipóteses derivadas do modelo teórico, desenvolvido a partir da revisão de literatura, são 

retomadas no quadro 5.51 a seguir. Ao se tomar por base os testes realizados na validação 

dos constructos e de suas relações causais, cincos das hipóteses não puderam ser 

confirmadas pela pesquisa. 

 

Quadro 5.1. Resumo das hipóteses do modelo teórico 

Relação causal Hipótese 

Recursos Humanos Æ Desempenho 

Internacional 

HC1: Quanto maiores os níveis de 

capacitação e autonomia dos funcionários 

da área de comércio exterior, maior tenderá 

a ser o desempenho internacional (não 

confirmada). 

Recursos Organizacionais Æ Desempenho 

Internacional 

HC2: Quanto maior o nível de 

conhecimento organizacional, maior tenderá 

a ser o desempenho internacional da 

empresa (confirmada). 

Recursos Relacionais Æ Desempenho 

Internacional 

HC3: Quanto maior o grau de 

sistematização do planejamento estratégico 

das operações internacionais, melhor 

tenderá a ser o desempenho internacional da 

empresa (não confirmada). 

Recursos Físicos Æ Desempenho 

Internacional 

HC4: Quanto mais estruturados os recursos 

físicos da organização, melhor tenderá a ser 

o desempenho organizacional (confirmada). 

Recursos Financeiros Æ Desempenho 

Internacional 

HC5: Quanto mais capitalizada e melhores 

condições de acesso a recursos financeiros a 

empresa tiver, maior tenderá a ser o seu 

desempenho internacional (não 

confirmada). 

Distância Psíquica Æ Desempenho 

Internacional 

HA1: Quanto menor a distância cultural, 

melhor tenderá a ser o desempenho 

internacional da empresa (não confirmada). 
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HA2: Quanto mais semelhante os padrões 

legal e comercial forem entre os países, 

maior tenderá a ser o desempenho 

internacional da empresa (não confirmada). 

Condições do País Anfitrião Æ 

Desempenho Internacional 

HA3: quanto menores forem as barreiras 

(percebidas) às operações internacionais no 

país de destino, melhor tenderá a ser o 

desempenho internacional da empresa (não 

confirmada). 

Dados da pesquisa. 

 

As hipóteses HC1, HC3 e HC5 indicavam que esses recursos impactavam 

positivamente no desempenho internacional das empresas exportadoras. Contudo, a partir 

da análise das cargas fatoriais padronizadas e o teste t, recomendadas na literatura (HAIR 

et al., 2005), verificou-se que essas hipóteses não puderam ser suportadas. Zouh et al. 

(2007), em seu estudo que investigou o papel moderador dos laços sociais no desempenho 

de empresas exportadoras, também concluíram que o impacto da orientação internacional 

sobre o desempenho ainda é impreciso e carece de um maior aprofundamento empírico. Os 

resultados da investigação de Knight e Cavusgil (2005) apontam na mesma direção. 

Segundo os autores, as capacidades organizacionais continuam sendo um pré-requisito 

para acelerar o processo de internacionalização, mas, para que exista um impacto no 

desempenho internacional, outras habilidades gerenciais precisam ser desenvolvidas como, 

por exemplo, a postura empreendedora e a capacidade de aprendizagem. 

 As hipóteses de que os Recursos Organizacionais e Recursos Físicos impactam 

positivamente no comprometimento exportador (HC2 e HC4) foram suportadas. Tal 

relação é condizente com os argumentos teóricos de outros estudos nos quais as 

experiências internacionais pregressas dos gestores, que representam a orientação 

internacional, repercutem no direcionamento de recursos e persistência nas atividades 

internacionais (KNIGHT e CAVUSGIL, 2004; ZAHRA, 2005). O maior direcionamento 

de recursos para com a atividade exportadora traz impactos positivos na performance em 

mercados externos da empresa. Este resultado corrobora as descobertas de outras 

investigações empíricas (ZOU e CAVUSGIL, 2002; ZOU e STAN, 1998).  

A confirmação da hipótese H2 corrobora outras investigações. As características 



184 
 

 184 

como tamanho da firma, inovação e conhecimento também foram matérias que avaliam o 

êxito na internacionalização de empresas (CZINKOTA e JOHNSTON, 1983). O 

relacionamento entre a estratégia da firma e o desempenho internacional é investigado em 

muitos estudos que tratam especificamente de atividades de exportação (WOLF e PETT, 

2000; VERWAAL e DONKERS, 2002; CARNEIRO, 2007; HONÓRIO, 2009).  

Conforme explicam Johanson e Vahlne (1977), a experiência com o mercado 

externo é um importante fator que o comprometimento de recursos no mercado 

estrangeiro, bem como o desempenho das suas atividades atuais (mercado externo e 

interno). Significa dizer que, à medida que as operações internacionais se desenvolvem, 

necessariamente ocorre um comprometimento de recursos, tangíveis e intangíveis, com as 

ações de internacionalização. Isso cria uma base para as atividades atuais realizadas em 

prol do desenvolvimento internacional, como também para os futuros passos a serem dados 

em direção a um maior envolvimento com o mercado estrangeiro (HONÓRIO, 2009), o 

que aprimora seu conhecimento e comprometimento no mercado externo influenciando o 

desempenho internacional da firma (KOGUT, 1991). 

A hipótese HC4 foi confirmada e se verificou a corroboração dos preceitos teóricos 

relacionados com a estrutura que podem ser considerados sinônimos teóricos dessa 

dimensão. Os determinantes organizacionais promovem o bom desempenho internacional 

na medida em que a estrutura equivale ao padrão da estratégia. Desse modo, aspectos 

relacionados com inovação, como recursos tecnológicos, pode promover maior 

competitividade no mercado internacional (HYMER, 1976; BUCLEY e CASSON, 1979; 

PORTER, 1986; KNIGHT e CAVUSGIL, 2004). 

Por outro lado, as hipóteses HA1, HA2 e HA3 afirmavam que o ambiente e suas 

características psíquicas e formais do país anfitrião conduziam a um desempenho 

internacional superior. Essas hipóteses não foram suportadas pela análise do modelo geral 

aprovado. Alguns estudos também avaliaram que o impacto das características sobre o 

desempenho exportador das empresas não é claro. A relação seria indireta e dependeria 

mais do nível de envolvimento das empresas com o mercado externo. Ainda, o impacto 

mais significativo seria sobre o desenvolvimento de habilidades gerenciais na exportação 

(CZINKOTA, 1996; FRANCIS e  DUNNING, 1980; JOHANSON e VAHLNE, 1977). O 

efeito moderador, descrito nas hipóteses HA, indica que os aspectos ambientais 

desempenham um papel de moderação na relação da orientação internacional com o 

desempenho internacional.  
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A figura 5.18 exibe as oito hipóteses (HC1 a HC5 e HA1 a HA3) representadas por 

setas unidirecionais (relações entre os constructos). As hipóteses aceitas são indicadas por 

setas de cor preta e as hipóteses não suportadas (relações não significativas) são 

representadas por linhas acinzentadas. 

 

 Figura 5.18. Verificação das hipóteses do modelo de desempenho internacional  

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 A figura 5.18 apresenta uma ilustração da convergência teórica objetivada pela 

pesquisa. Dessa maneira, pode perceber que essa convergência foi estabelecida nas 

hipóteses HC2 e HC4. Embora não estivesse anunciado através das hipóteses da pesquisa, 

ocorreu a confirmação do modelo de mensuração da variável explicada Desempenho 

Internacional. Logo, o modelo estrutural da pesquisa apresenta três dimensões, 

Desempenho Internacional (modelo de mensuração e explicação), que foi explicada pelas 

variáveis; Recursos Físicos (HC2); e Recursos Organizacionais (HC4).  

 O capítulo apresentou as três etapas básicas necessárias à metodologia de Análise 

de Equações Estruturais. Após a caracterização do perfil da amostra e das Análises 

Fatoriais Exploratória e Confirmatória, por meio do ajustamento dos indicadores, foi 

apresentada uma proposta de modelo estrutural reespecificado. Desse modo, a tese traz 

contribuições no campo do desempenho internacional de empresas exportadoras. O 

próximo capítulo apresenta as conclusões desta tese, com a discussão das limitações e 

Desempenho 
Internacional 

Recursos 
Humanos - HC1 

Recursos 
Organizacionais - 

HC2 

Recursos 
Relacionais - HC3 

Recursos Físicos - 
HC4 

Recursos 
Financeiros - HC5 

Distância 
Psíquica - HA1 

Barreiras - HA2 

Condições do país 
anfitrião - HA3 
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implicações teóricas e práticas.  
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6. Considerações Finais 
 

Este capítulo apresenta as conclusões e sugestões da pesquisa, considerando suas 

contribuições acadêmicas e gerenciais, esboçadas a partir dos procedimentos 

metodológicos utilizados no trabalho e dos resultados estatísticos da investigação, 

sobretudo, dos parâmetros calculados na modelagem de equações estruturais e da 

verificação das hipóteses de pesquisa. Também são discutidas as limitações do estudo, 

além de sinalizadas as perspectivas para futuros estudos. 

Para o cumprimento dos objetivos do estudo, na fase abdutiva, foi realizada uma 

pesquisa de tipo survey explanatória de corte transversal com abordagem quantitativa. A 

survey incluiu o estudo de 150 empresas exportadoras do Nordeste. Os dados foram 

tratados estatisticamente aplicando técnicas multivariadas, especialmente a Análise 

Fatorial Exploratória e a Modelagem de Equações Estruturais que combinam a Análise 

Fatorial Confirmatória, a Regressão Linear Múltipla Multivariada e a Análise de 

Trajetórias.  Selecionada a técnica SEM para o tratamento dos dados, foram verificados 

os pressupostos necessários para sua aplicação. Primeiramente, assegurou-se a 

independência das observações a partir do banco de dados do MDIC, no ano de 2013, com 

o total de 1506 empresas para as quais foram enviados os questionários. Na sequência, 

constatou-se a não ocorrência de dados perdidos (missing values). A consistência interna 

dos dados foi verificada mediante o Alfa de Cronbach e, adicionalmente, a validade 

convergente foi medida pela Variância Extraída Média-VEM, enquanto a Confiabilidade 

Composta-CC avaliou o grau em que os indicadores medem um constructo latente e, 

também, por comparação, foi comprovada a validade discriminante dos conjuntos de 

mensuração de todos os constructos. Então, analisando os valores da razão crítica da 

assimetria e curtose univariada, observou-se a violação a este pressuposto. 

Da mesma forma, o valor da curtose multivariada apontou a inexistência de 

normalidade multivariada nos dados da amostra. Para tratar esse problema, foi utilizada a 

estimação por Bootstrap. Também, foi verificada a ausência de multicolinearidade de todas 

as variáveis exógenas por meio da estatística Variance Inflation Factor (VIF).  

Posteriormente, foi executada a Análise Fatorial Exploratória (AFE) para estudar as 

estruturas subjacentes das variáveis manifestas coletadas na survey e sua relação com as 

oito variáveis latentes do modelo proposto.  

Com base nos resultados da AFE, foram eliminadas variáveis manifestas por 

apresentarem comunalidades reduzidas. Ademais, foram identificadas variáveis com dois 
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fatores, o que tornou o modelo de desempenho internacional um modelo de 2ª ordem. 

O modelo de 2ª ordem foi avaliado primeiramente. Por meio do submodelo de 

medida, utilizando a Análise Fatorial Confirmatória (AFC), verificou-se a qualidade do 

ajustamento do modelo teórico à estrutura correlacional das variáveis manifestas e 

especificou-se o submodelo estrutural (relações causais entre as variáveis latentes), 

calculando seus parâmetros e verificando a qualidade do ajustamento global. A AFC foi 

executada, separadamente, para cada conjunto de indicadores, utilizando índices de 

ajustamento.  

  Prosseguiu-se com a avaliação do modelo completo, isto é, tratar, em conjunto, os 

oito submodelos de mensuração e o submodelo estrutural. Esta segunda etapa da 

modelagem SEM permitiu avaliar as hipóteses causais formuladas para o fenômeno em 

estudo. A qualidade de ajustamento do submodelo completo foi avaliada.  

Foi executado sucessivamente o processo de reespecificação à procura de alcançar 

índices adequados de ajustamento. A reespecificação incluiu a eliminação de cinco 

varáveis endógenas do modelo. O modelo reespecificado do desempenho internacional foi 

estimado utilizando o método de Máxima Verossimilhança. Além disso, verificou-se que 

66% da variação do desempenho internacional foram explicadas pelo modelo proposto. 

Trata-se de um bom poder explicativo relativo. Desse modo, conclui-se que o modelo tem 

uma relativa aderência às evidências empíricas e, portanto, pode ser utilizado como 

representação de uma teoria explicativa dos fatores determinantes do desempenho 

internacional de empresas exportadoras.  

No que diz respeito às hipóteses de pesquisa, seis foram rejeitadas e duas 

confirmadas (quadro 5.1), consequentemente, a transição do modelo conceitual teórico 

para o modelo empírico mostrou-se útil, pois, a partir dos dados da survey, se alcançou 

compreensão dos fatores determinantes do desempenho internacional de empresas 

exportadoras. A partir das evidências empíricas encontradas, foi possível discorrer sobre as 

contribuições acadêmicas e gerenciais deste estudo. 

6.1. Contribuições Acadêmicas 
 
 No âmbito acadêmico, a principal contribuição se refere ao desenvolvimento do 

modelo conceitual apresentado no capítulo 3. É importante frisar que a proposta da tese 

não é de trazer um modelo inovador, que tenha a condição de explicar todos os fatores que 

compõe o desempenho internacional, mas sim a presenta um modelo que contribuisse para 
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a compreensão de aspectos relacionados com esse desempenho. Este modelo incluiu um 

submodelo estrutural e um submodelo de mensuração. O submodelo estrutural contemplou 

8 constructos que representam fatores sem existência física observável e as relações entre 

os constructos traduzem as hipóteses da presente pesquisa, as quais foram corroboradas ou 

refutadas por meio dos dados empíricos. O submodelo de mensuração incluiu conjuntos de 

indicadores, mensuráveis diretamente por meio dos quais foi possível avaliar os 

constructos. Este modelo completo de equações estruturais representa uma teoria 

explicativa do fenômeno 

Ao longo da revisão teórica, não foi encontrado um modelo que considerasse, de 

maneira conjunta, as influências das capacidades organizacionais por meio das variáveis de 

análise da Visão Baseada em Recursos e o Ambiente com as características do país 

anfitrião (psíquicas e comerciais). 

 De acordo com os resultados, as hipóteses relativas ao Ambiente (HA1, HA2 e 

HA3) não impactaram diretamente no desempenho internacional das empresas 

pesquisadas:  

 

HA1: Quanto menor a distância cultural, melhor tenderá a ser o desempenho 
internacional da empresa. 
 
HA2: Quanto mais semelhantes os padrões legal e comercial forem entre os países, 
maior tenderá a ser o desempenho internacional da empresa. 
 
HA3: Quanto menores forem as barreiras (percebidas) às operações internacionais 
no país de destino, melhor tenderá a ser o desempenho internacional da empresa. 
 

 Tal resultado reforça o argumento teórico de que a distância psíquica e as 

condições do país anfitrião são constructos multidimensionais ou subconstructos que 

sofrem influências de outras variáveis comportamentais e de características 

organizacionais de determinados países. Há indícios de que o ambiente impacte mais na 

decisão de internacionalizar, no ritmo e velocidade deste processo. Contudo, para que haja 

impacto sobre o desempenho internacional, outros fatores devem estar associados a esta 

dimensão como capacidades organizacionais específicas: inovação, habilidades gerenciais, 

capacidade de aprendizagem e capacidade de estabelecer alianças estratégicas no exterior, 
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como verificado em outros estudos (KNIGHT e CAVUSGIL, 2004; BRITO et al., 2009; 

HALLÉN e WIEDERSHEIM–PAUL, 1979; DUNING, 1980). 

 Os Recursos Organizacionais (HC2) e os Recursos Físicos (HC4) foram as duas 

variáveis que representaram a contribuição teórico-empírica mais relevante para a análise 

do desempenho internacional apoiados pela abordagem da Visão Baseada em Recursos:  

 

HC2: Quanto maior o nível de conhecimento organizacional, maior tenderá a ser o 
desempenho internacional da empresa. 
 
HC4: Quanto mais estruturados os recursos físicos da organização, melhor tenderá a 
ser o desempenho organizacional. 
 
 Os Recursos Organizacionais denotam a importância do desenvolvimento de 

habilidades gerenciais, capacidade de aprendizagem e capacidade de estabelecer alianças 

estratégicas no exterior uma vez que o conhecimento, tanto do ponto de vista operacional 

como na sua aplicação estratégica, oferece à organização condições de posicionamento no 

Mercado, que pode oportunizar vantagens competitivas sustentáveis (KNIGHT e 

CAVUSGIL, 2004; OVIATT e McDOUGALL, 1994, 1995; ZAHRA, 2005; FLORIANY 

e FLEURY, 2012; HONÓRIO, 2009). 

 Da mesma forma, aplica-se aos aspectos relacionados com a estrutura da empresa 

já que a eficiência operacional é condição necessária ao êxito estratégico. Além disso, os 

Recursos Físicos representam a mobilização objetiva dos recursos organizacionais 

(processo produtivo, capacitação de pessoas para esta atividade, busca ativa de 

conhecimento sobre mercados externos, insumos e certificações) para o bom desempenho. 

(KNIGHT e CAVUSGIL, 2004; OVIATT e McDOUGALL, 1994, 1995; ZAHRA, 2005; 

CARNEIRO, 2007; FREEMAN et al., 2006; MOEN, 2002). 

 As hipóteses relacionadas com as variáveis endógenas Recursos Humanos (HC1), 

Relacionais (HC3) e Financeiros (HC5) também não foram suportadas. Isso pode ser 

atribuído à mesma explicação:  

 

HC1: Quanto maiores os níveis de capacitação e autonomia dos funcionários da área 
de comércio exterior, maior tenderá a ser o desempenho internacional. 
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HC3: Quanto maior o grau de sistematização do planejamento estratégico das 
operações internacionais, melhor tenderá a ser o desempenho internacional da 
empresa. 
 
HC5: Quanto mais capitalizada e melhores condições de acesso a recursos financeiros 
a empresa tiver, maior tenderá a ser seu desempenho internacional. 
 

 Os recursos organizacionais como os representados por esses constructos 

repercutem no desempenho internacional por características específicas da empresa ou pela 

interveniência de outros fatores conjuntos. Assim, pode-se reforçar o argumento de que em 

algumas características comportamentais e econômicas podem produzir efeitos diversos no 

desempenho internacional (MOEN, 2002; MOEN e SERVAIS, 2002; KNIGHT e 

CAVUSGIL, 2004). 

 Além de algumas hipóteses propostas, outro aspecto teórico que não foi 

corroborado no estudo tem relação com algumas variáveis da escala EXPER de Zou e 

Sant, 1998. Das nove variáveis, apenas quatros tiveram o devido ajustamento para efeito 

desta pesquisa. 

 Com relação ao uso da Modelagem de Equações Estruturais, a tese seguiu, 

rigorosamente, todos os passos metodológicos sugeridos para aplicação desta técnica 

estatística multivariada. Desse modo, este estudo se constitui em uma referência para 

orientar o uso de SEM em outras pesquisas que necessitem da aplicação de procedimentos 

com maior capacidade explicativa de diversos fenômenos, incluindo equações múltiplas 

envolvendo relações de dependência.  

 Mesmo adotando todo rigor metodológico, a não verificação dessas hipóteses, 

embora não tenham a condição de refultar aspectos da visão baseada em recursos, 

demonstra que a teoria, para a explicação do  desempenho internacional, impõem algumas 

restrições. Desse modo percebe-se que estudos relacionados com processo de 

internacionalização se adequam melhor a essa teoria, que propriamente uma investigação 

que envolva aspectos métricos de desempenho. 

 O ambiente relacionado com o país de destino, o país anfitrião, embora não tenha 

tidos hipóteses que suportassem essas dimensões foram avaliados de forma ampla através 

de muitas contribuições teóricas, que reúnem aspectos que participam do mesmo conteúdo. 

A aplicação dessa variável como mediadora das variáveis relacionadas aos recursos poderá 
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promover resultados mais significativos. 

Nesse sentido, a presente tese empreendeu uma proposta analítica sobre a 

abrangência e complexidade dos constructos teóricos capacidades organizacionais, 

ambiente e desempenho internacional que compõem o modelo explicativo estrutural 

integrado, envolvendo os aspetos relacionados com várias teórias que abordam essa 

variáveis. A complexidade desses constructos permiteu envolver aspectos da economia e 

da administração com o inteúito de trazer uma análise ampliada sobre as dimensões que 

exercem influência sobre o desempenho intenacional.  

Para operacionalizar o constructo desempenho internacional por meio do escopo 

conceitual  se fez necessário não só investigar lacuanas e legados da pesquisa recente 

(KNIGHT e CAVULSGIL, 2004; CARNEIRO, 2007; HONÓRIO, 2009 e MACHADO, 

2010) mas também, investigar de forma mais aprofundada as bases epistemológicas desse 

conhecimento, que partiu de conteúdos desenvolvidos inicialmente nas ciências  

econômicas e sociais até as abordagens da estratégia na administração.  

Assim,  ao dentificar os tipos de associação esperados entre as variáveis 

características das dimensões desempenho internacional capacidades organizacionais e 

ambiente, pode-se perceber que, para efeito dessa pesquisa, a dimensão ambiente não 

apresentou influência sobre o desempenho internacional das empresas exportadoras e que 

as variáveis endógenas relacionadas com as capacidades organizacionais foram 

parcialmente confirmadas.. 

Desse modo, a convergência teórica sobre as abordagens desenvolvidas até então 

acerca do desempenho internacional, baseados nos achados empíricos dessa pesquisa, 

apresenta resultados parcialmente confirmados. Dito de outro modo, não há sustentação 

das hipóteses relacionadas com a dimensão ambiente e com as variáveis recursos humanos, 

financeiros e relacionais. Porém as variáveis recursos físicos e recursos relacionais foram 

corroborados de modo que se pode considerar que essa convergência ocorreu de forma 

parcial. 

 

6.2. Contribuições Gerenciais 
 
 Várias implicações de caráter prático e gerencial podem ser extraídas dos 

resultados da presente tese.  

A mobilização e direcionamento de recursos organizacionais em relação à atividade 
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de exportação podem trazer resultados mais observáveis no desempenho organizacional, 

mesmo para empresas mais orientadas para mercados domésticos. Desse modo, quando 

verifica-se uma oportunidade no exterior, torna-se possível o desenvolvimento de sua 

orientação estratégica internacional pela busca objetiva de conhecimento que possa 

facilitar o processo de internacionalização. 

Para o desempenho superior, em mercados externos, outras habilidades e recursos 

precisam ser mobilizados. Um argumento que emergiu do teste empírico realizado nesta 

tese é o fato de que o nível de conhecimento operacional e estratégico pode promover o 

maior grau de comprometimento da empresa com e mercado externo.  

6.3. Limitações do Estudo  
 

Assim como na maioria dos estudos, esta tese também está sujeita à limitações. O 

primeiro aspecto limitador desta pesquisa foi o viés do contexto industrial, cuja amostra 

contou com apenas 150 empresas exportadoras de vários setores da indústria manufatureira 

do Nordeste. Knight e Cavusgil (2005); e Porter (1989) já alertaram para o fato de que o 

cluster industrial possui particularidades que podem interferir no processo de 

internacionalização e no desempenho exportador dessas empresas. Ainda há o efeito do 

sigilo de algumas informações importantes sobre alguns aspectos do processo de 

internacionalização das empresas pesquisadas.  

Assim, o mais adequado seria um estudo com uma amostra maior contendo um 

formulário de questões obrigatórias. Porém, a dificuldade de se estabelecer uma amostra e 

a coleta de dados, em vários momentos, acabaria por inviabilizar, do ponto de vista 

pragmático, este tipo de investigação empírica. 

6.4. Indicações para Futuros Estudos 
 

A natureza do fenômeno internacionalização, conforme foi discutido no capítulo 2 

desta tese, é bastante diversa e está em evolução. Desse modo, o campo de pesquisa, 

perscrutado ao longo desta tese, apresenta várias lacunas teóricas que necessitam ser 

aprofundadas. Contudo, novas lacunas foram estabelecidas ao término desta pesquisa. 

Assim, a seguir, indicam-se alguns caminhos promissores para aprofundar e sistematizar o 

conhecimento sobre o desempenho internacional das empresas. 

Aprofundar o conhecimento em relação aos aspectos que envolvem as variáveis de 

Recursos Organizacionais e Recursos Físicos poderão gerar um conhecimento que dê 
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maior subsídio aos determinantes de um bom posicionamento estratégico internacional. 

As questões relacionadas com aspectos formais do país anfitrião, se estudados 

separadamente, poderão oportunizar achados que revelam a influência desses aspectos para 

o desenvolvimento de uma aliança estratégia internacional duradoura. 

Outro aspecto relacionado com o ambiente como a distância psíquica pode ser 

melhor estudada em investigação qualitativa, na qual as variáveis de análise poderão ser 

aprofundadas. 

Do ponto de vista do desempenho internacional, investigações relacionadas com 

modos de entrada no mercado internacional ou do próprio processo de internacionalização 

poderão trazer subsídios que esclareçam os efeitos das capacidades organizacionais 

(recursos)   no   resultado   da   empresa.   Para   evitar   o   efeito   “perverso” da pluralidade de 

setores, sugere-se realizar a pesquisa em um segmento específico. 
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APÊNDICE A
AVALIAÇÃO DA MULTICOLINEARIDADE DAS VARIÁVEIS DO MODELO 
Tabela 1 - Avaliação da multicolinearidade das variáveis exógenas do modelo de pesquisa
No Veriáveis x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17

1 x1 2,4463281 2,2739512 2,9641378 3,3504196 1,5718696 1,2188889 1,6438184 2,121484 1,5294899 1,1108473 1,1456413 1,7625468 2,3620516 1,4880849 1,1612265 1,0692574
2 x2 2,4463281 1,7666657 1,9922453 1,9928924 1,6148222 1,2762445 1,3920493 1,5508499 1,4576963 1,0417855 1,046053 1,5383045 1,837318 1,3145451 1,1331823 1,0396032
3 x3 2,2739512 1,7666657 3,0753536 2,5577779 1,548635 1,4014417 1,5009638 1,8156261 1,6528599 1,0464908 1,0763721 1,3147666 1,6134969 1,331454 1,1795439 1,0580372
4 x4 2,9641378 1,9922453 3,0753536 3,1585595 1,6932619 1,371464 1,5469835 2,1917018 1,783515 1,0633421 1,0582693 1,5183165 1,9008218 1,3369712 1,1458809 1,098147
5 x5 3,3504196 1,9928924 2,5577779 3,1585595 1,9019558 1,3735954 1,6649865 1,996891 1,6013508 1,0646182 1,1560749 1,6511162 2,3092295 1,4016357 1,2094312 1,0901539
6 x6 1,5718696 1,6148222 1,548635 1,6932619 1,9019558 1,6531887 1,3587355 1,6267894 1,3993209 1,0091466 1,2434795 1,3411157 1,7486877 1,2091025 1,1463001 1,0128762
7 x7 1,2188889 1,2762445 1,4014417 1,371464 1,3735954 1,6531887 1,4095412 1,3830257 1,3696518 1,0071597 1,0923461 1,1676308 1,250591 1,2774829 1,1323455 1,0578978
8 x8 1,6438184 1,3920493 1,5009638 1,5469835 1,6649865 1,3587355 1,4095412 1,6599005 1,7221209 1,0000045 1,096082 1,3233651 1,4196314 1,4048219 1,1902847 1,1055006
9 x9 2,121484 1,5508499 1,8156261 2,1917018 1,996891 1,6267894 1,3830257 1,6599005 1,7490549 1,0095848 1,1295824 1,3531766 1,8056306 1,3120615 1,1133287 1,0851474

10 x10 1,5294899 1,4576963 1,6528599 1,783515 1,6013508 1,3993209 1,3696518 1,7221209 1,7490549 1,0009021 1,0878669 1,2454891 1,3564975 1,2533087 1,1963345 1,0977271
11 x11 1,1108473 1,0417855 1,0464908 1,0633421 1,0646182 1,0091466 1,0071597 1,0000045 1,0095848 1,0009021 1,0015733 1,0966695 1,1958416 1,0177389 1,0020587 1,0062958
12 x12 1,1456413 1,046053 1,0763721 1,0582693 1,1560749 1,2434795 1,0923461 1,096082 1,1295824 1,0878669 1,0015733 1,0407714 1,1353403 1,0442055 1,0219553 1,0006579
13 x13 1,7625468 1,5383045 1,3147666 1,5183165 1,6511162 1,3411157 1,1676308 1,3233651 1,3531766 1,2454891 1,0966695 1,0407714 2,0124292 1,2965045 1,1418886 1,0330622
14 x14 2,3620516 1,837318 1,6134969 1,9008218 2,3092295 1,7486877 1,250591 1,4196314 1,8056306 1,3564975 1,1958416 1,1353403 2,0124292 1,5137408 1,2208982 1,0534365
15 x15 1,4880849 1,3145451 1,331454 1,3369712 1,4016357 1,2091025 1,2774829 1,4048219 1,3120615 1,2533087 1,0177389 1,0442055 1,2965045 1,5137408 2,1076822 1,3538409
16 x16 1,1612265 1,1331823 1,1795439 1,1458809 1,2094312 1,1463001 1,1323455 1,1902847 1,1133287 1,1963345 1,0020587 1,0219553 1,1418886 1,2208982 2,1076822 1,3190651
17 x17 1,0692574 1,0396032 1,0580372 1,098147 1,0901539 1,0128762 1,0578978 1,1055006 1,0851474 1,0977271 1,0062958 1,0006579 1,0330622 1,0534365 1,3538409 1,3190651
18 x18 1,3014586 1,1571298 1,1726682 1,1155685 1,1912553 1,1540519 1,1131217 1,3140509 1,1433026 1,1645339 1,03198 1,0668141 1,1521023 1,2635205 1,7720094 1,6609745 1,1333101
19 x19 1,2363965 1,1280153 1,1281982 1,1186708 1,1913701 1,0947598 1,0400434 1,3069826 1,1440109 1,121413 1,0254243 1,024531 1,2786689 1,203011 1,109549 1,0754882 1,0179466
20 x20 1,3542892 1,2974695 1,3007627 1,3336806 1,3024946 1,0899245 1,1011593 1,1915143 1,3113585 1,3283841 1,0345803 1,0104228 1,1944631 1,2487102 1,183479 1,101784 1,0127341
21 x21 1,0275513 1,0109966 1,0160577 1,0240919 1,0065728 1,0040376 1,0048305 1,0001969 1,0032234 1,0003966 1,1223687 1,0002831 1,0284071 1,0303374 1,0008227 1,0270139 1,0070268
22 x22 1,0492945 1,0547714 1,0700021 1,0499737 1,0400431 1,0366345 1,108862 1,0521297 1,0867871 1,0994018 1,0505238 1,0529312 1,0000189 1,0100195 1,0769483 1,0630634 1,0058061
23 x23 1,5309721 1,4110748 1,2362704 1,3896966 1,6302083 1,4636615 1,2395858 1,2931888 1,3850554 1,2184136 1,0162062 1,1344382 1,4023258 1,5144838 1,4290821 1,3937006 1,1069656
24 x24 1,1530049 1,0950292 1,0714218 1,0746688 1,1454034 1,1260853 1,040022 1,1021108 1,2121037 1,1192393 1,0046921 1,0471294 1,1419965 1,1861502 1,1747336 1,1530064 1,0292776
25 x25 1,0119208 1,0043937 1,0142003 1,0139417 1,014365 1,0293751 1,0441953 1,0315551 1,1205613 1,0795431 1,0967075 1,0464736 1,0000005 1,0044844 1,0426304 1,0110325 1,031505
26 x26 1,254126 1,1946085 1,2039567 1,1781864 1,2229708 1,2575623 1,2087491 1,4352094 1,2385892 1,3307415 1,000213 1,1351943 1,1424789 1,1906812 1,1776031 1,1757925 1,0297345
27 x27 1,0814722 1,0661897 1,0701288 1,0887341 1,0814889 1,0633099 1,035763 1,0090952 1,0324323 1,0208391 1,1391443 1,0093442 1,0361839 1,0881149 1,000008 1,01411 1,0059177
28 x28 1,0470229 1,0107488 1,1293538 1,0840172 1,0670819 1,0519211 1,0626422 1,1785475 1,068164 1,1173369 1,0012806 1,0075697 1,0300087 1,0370434 1,3646582 1,4069385 1,2856537
29 x29 1,0549969 1,0650701 1,1337272 1,0687386 1,0783308 1,0587014 1,0855881 1,103062 1,0395438 1,1083735 1,0005108 1,0355444 1,0434862 1,0370762 1,0635791 1,0955048 1,0196489
30 x30 1,2720166 1,1467735 1,2194264 1,3262574 1,2575515 1,1301987 1,1171507 1,2013533 1,238475 1,143938 1,0070403 1,0866659 1,1775349 1,2588886 1,19691 1,1021494 1,0700886
31 x31 1,0471943 1,0185456 1,0413503 1,0371489 1,0476561 1,0252128 1,0047172 1,0442142 1,0177906 1,0246739 1,0216642 1,0040253 1,1372788 1,0603576 1,1076909 1,0322986 1,041358
32 x32 1,1149686 1,0770411 1,1077669 1,0799647 1,0970557 1,0671618 1,034842 1,1201012 1,0684039 1,1077839 1,0964641 1,0271474 1,1836259 1,1200123 1,1038814 1,087963 1,0344234
33 x33 1,095042 1,0529173 1,1466818 1,0725408 1,1142094 1,0664076 1,0474225 1,0361154 1,07657 1,0758514 1,0289625 1,0781134 1,1208851 1,0954388 1,0397483 1,0498662 1,0050402
34 x34 1,0047871 1,0093763 1,0019128 1,001908 1,0009683 1,0003083 1,0091714 1,0002533 1,0040289 1,0000137 1,0145629 1,0036066 1,0025863 1,0011933 1,0440832 1,0655606 1,0392917
35 x35 1,0150558 1,0072309 1,0464936 1,0126832 1,0168989 1,0122087 1,0202786 1,0369155 1,038643 1,0552136 1,0000076 1,0046228 1,0189716 1,023767 1,0657097 1,0765471 1,0495463



x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 x33 x34 x35
1,3014586 1,2363965 1,3542892 1,0275513 1,0492945 1,5309721 1,1530049 1,0119208 1,254126 1,0814722 1,0470229 1,0549969 1,2720166 1,0471943 1,1149686 1,095042 1,0047871 1,0150558
1,1571298 1,1280153 1,2974695 1,0109966 1,0547714 1,4110748 1,0950292 1,0043937 1,1946085 1,0661897 1,0107488 1,0650701 1,1467735 1,0185456 1,0770411 1,0529173 1,0093763 1,0072309
1,1726682 1,1281982 1,3007627 1,0160577 1,0700021 1,2362704 1,0714218 1,0142003 1,2039567 1,0701288 1,1293538 1,1337272 1,2194264 1,0413503 1,1077669 1,1466818 1,0019128 1,0464936
1,1155685 1,1186708 1,3336806 1,0240919 1,0499737 1,3896966 1,0746688 1,0139417 1,1781864 1,0887341 1,0840172 1,0687386 1,3262574 1,0371489 1,0799647 1,0725408 1,001908 1,0126832
1,1912553 1,1913701 1,3024946 1,0065728 1,0400431 1,6302083 1,1454034 1,014365 1,2229708 1,0814889 1,0670819 1,0783308 1,2575515 1,0476561 1,0970557 1,1142094 1,0009683 1,0168989
1,1540519 1,0947598 1,0899245 1,0040376 1,0366345 1,4636615 1,1260853 1,0293751 1,2575623 1,0633099 1,0519211 1,0587014 1,1301987 1,0252128 1,0671618 1,0664076 1,0003083 1,0122087
1,1131217 1,0400434 1,1011593 1,0048305 1,108862 1,2395858 1,040022 1,0441953 1,2087491 1,035763 1,0626422 1,0855881 1,1171507 1,0047172 1,034842 1,0474225 1,0091714 1,0202786
1,3140509 1,3069826 1,1915143 1,0001969 1,0521297 1,2931888 1,1021108 1,0315551 1,4352094 1,0090952 1,1785475 1,103062 1,2013533 1,0442142 1,1201012 1,0361154 1,0002533 1,0369155
1,1433026 1,1440109 1,3113585 1,0032234 1,0867871 1,3850554 1,2121037 1,1205613 1,2385892 1,0324323 1,068164 1,0395438 1,238475 1,0177906 1,0684039 1,07657 1,0040289 1,038643
1,1645339 1,121413 1,3283841 1,0003966 1,0994018 1,2184136 1,1192393 1,0795431 1,3307415 1,0208391 1,1173369 1,1083735 1,143938 1,0246739 1,1077839 1,0758514 1,0000137 1,0552136

1,03198 1,0254243 1,0345803 1,1223687 1,0505238 1,0162062 1,0046921 1,0967075 1,000213 1,1391443 1,0012806 1,0005108 1,0070403 1,0216642 1,0964641 1,0289625 1,0145629 1,0000076
1,0668141 1,024531 1,0104228 1,0002831 1,0529312 1,1344382 1,0471294 1,0464736 1,1351943 1,0093442 1,0075697 1,0355444 1,0866659 1,0040253 1,0271474 1,0781134 1,0036066 1,0046228
1,1521023 1,2786689 1,1944631 1,0284071 1,0000189 1,4023258 1,1419965 1,0000005 1,1424789 1,0361839 1,0300087 1,0434862 1,1775349 1,1372788 1,1836259 1,1208851 1,0025863 1,0189716
1,2635205 1,203011 1,2487102 1,0303374 1,0100195 1,5144838 1,1861502 1,0044844 1,1906812 1,0881149 1,0370434 1,0370762 1,2588886 1,0603576 1,1200123 1,0954388 1,0011933 1,023767
1,7720094 1,109549 1,183479 1,0008227 1,0769483 1,4290821 1,1747336 1,0426304 1,1776031 1,000008 1,3646582 1,0635791 1,19691 1,1076909 1,1038814 1,0397483 1,0440832 1,0657097
1,6609745 1,0754882 1,101784 1,0270139 1,0630634 1,3937006 1,1530064 1,0110325 1,1757925 1,01411 1,4069385 1,0955048 1,1021494 1,0322986 1,087963 1,0498662 1,0655606 1,0765471
1,1333101 1,0179466 1,0127341 1,0070268 1,0058061 1,1069656 1,0292776 1,031505 1,0297345 1,0059177 1,2856537 1,0196489 1,0700886 1,041358 1,0344234 1,0050402 1,0392917 1,0495463

1,239747 1,1286624 1,0032823 1,0734208 1,2934389 1,1754814 1,0275444 1,2460383 1,0026129 1,2312083 1,0661537 1,1174656 1,0890399 1,1474841 1,0696107 1,0456098 1,0673017
1,239747 1,2431958 1,0135378 1,0002767 1,0908562 1,0652654 1,0006228 1,1808406 1,0046473 1,0593862 1,0670167 1,1336853 1,0557003 1,1466055 1,1479824 1,0001243 1,0704796

1,1286624 1,2431958 1,012066 1,0182607 1,117713 1,1208333 1,0176443 1,1912975 1,0423343 1,0441266 1,0755312 1,155699 1,037868 1,0983526 1,0839105 1,000064 1,0507185
1,0032823 1,0135378 1,012066 1,2886652 1,010639 1,0488713 1,0870173 1,0095598 1,0545351 1,0002137 1,0011997 1,0007867 1,0242857 1,0207893 1,000675 1,0154151 1,0058824
1,0734208 1,0002767 1,0182607 1,2886652 1,1679236 1,0507157 1,0848491 1,1114534 1,0011345 1,0124626 1,0522014 1,040418 1,0025181 1,0046728 1,0006108 1,001901 1,0117808
1,2934389 1,0908562 1,117713 1,010639 1,1679236 1,2348024 1,0547149 1,2446005 1,017876 1,0807097 1,0575616 1,2340399 1,0333883 1,1006118 1,0646262 1,0008862 1,0103633
1,1754814 1,0652654 1,1208333 1,0488713 1,0507157 1,2348024 1,056894 1,1058628 1,0007918 1,0989078 1,0115266 1,1324175 1,0064229 1,0844027 1,1406948 1,0116996 1,0464306
1,0275444 1,0006228 1,0176443 1,0870173 1,0848491 1,0547149 1,056894 1,0932476 1,0209631 1,0126351 1,0167311 1,0264687 1,000409 1,0064125 1,0004867 1,0249925 1,0295217
1,2460383 1,1808406 1,1912975 1,0095598 1,1114534 1,2446005 1,1058628 1,0932476 1,0024293 1,1224138 1,444865 1,3400418 1,0279658 1,0477171 1,0708566 1,0008207 1,0783299
1,0026129 1,0046473 1,0423343 1,0545351 1,0011345 1,017876 1,0007918 1,0209631 1,0024293 1,0313332 1,0003446 1,0516784 1,0063863 1,0001955 1,0027488 1,1255514 1,0489261
1,2312083 1,0593862 1,0441266 1,0002137 1,0124626 1,0807097 1,0989078 1,0126351 1,1224138 1,0313332 1,1130905 1,0915934 1,0703209 1,0902341 1,0349061 1,0953477 1,0553899
1,0661537 1,0670167 1,0755312 1,0011997 1,0522014 1,0575616 1,0115266 1,0167311 1,444865 1,0003446 1,1130905 1,1684532 1,0234999 1,0615333 1,0713376 1,0066436 1,0480994
1,1174656 1,1336853 1,155699 1,0007867 1,040418 1,2340399 1,1324175 1,0264687 1,3400418 1,0516784 1,0915934 1,1684532 1,0884615 1,0443524 1,060238 1,0037437 1,0171759
1,0890399 1,0557003 1,037868 1,0242857 1,0025181 1,0333883 1,0064229 1,000409 1,0279658 1,0063863 1,0703209 1,0234999 1,0884615 1,5082418 1,1107297 1,0261525 1,0829486
1,1474841 1,1466055 1,0983526 1,0207893 1,0046728 1,1006118 1,0844027 1,0064125 1,0477171 1,0001955 1,0902341 1,0615333 1,0443524 1,5082418 1,3681583 1,0409163 1,1203061
1,0696107 1,1479824 1,0839105 1,000675 1,0006108 1,0646262 1,1406948 1,0004867 1,0708566 1,0027488 1,0349061 1,0713376 1,060238 1,1107297 1,3681583 1,1654576 1,2814387
1,0456098 1,0001243 1,000064 1,0154151 1,001901 1,0008862 1,0116996 1,0249925 1,0008207 1,1255514 1,0953477 1,0066436 1,0037437 1,0261525 1,0409163 1,1654576 1,2843122
1,0673017 1,0704796 1,0507185 1,0058824 1,0117808 1,0103633 1,0464306 1,0295217 1,0783299 1,0489261 1,0553899 1,0480994 1,0171759 1,0829486 1,1203061 1,2814387 1,2843122



APENDICE B

Tabela 1- Correlação entre as variáveis
 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22

x 1 1 ,769 ,748 ,814 ,838 ,603 ,424 ,626 ,727 ,588 -,316 ,357 ,658 ,759 ,573 ,373 ,255 ,481 ,437 ,511 -,164 ,217
x2 ,769 1 ,659 ,706 ,706 ,617 ,465 ,531 ,596 ,560 -,200 ,210 ,592 ,675 ,489 ,343 ,195 ,369 ,337 ,479 -,104 ,228
x 3 ,748 ,659 1 ,821 ,780 ,595 ,535 ,578 ,670 ,628 -,211 ,266 ,489 ,617 ,499 ,390 ,234 ,384 ,337 ,481 -,126 ,256
x 4 ,814 ,706 ,821 1 ,827 ,640 ,520 ,595 ,737 ,663 -,244 ,235 ,584 ,688 ,502 ,357 ,299 ,322 ,326 ,500 -,153 ,218
x 5 ,838 ,706 ,780 ,827 1 ,689 ,522 ,632 ,707 ,613 -,246 ,367 ,628 ,753 ,535 ,416 ,288 ,401 ,401 ,482 -,081 ,196
x 6 ,603 ,617 ,595 ,640 ,689 1 ,629 ,514 ,621 ,534 -,095 ,442 ,504 ,654 ,416 ,357 ,113 ,365 ,294 ,287 -,063 ,188
x 7 ,424 ,465 ,535 ,520 ,522 ,629 1 ,539 ,526 ,520 ,084 ,291 ,379 ,448 ,466 ,342 ,234 ,319 ,196 ,303 ,069 ,313
x 8 ,626 ,531 ,578 ,595 ,632 ,514 ,539 1 ,631 ,648 -,002 ,296 ,494 ,544 ,537 ,400 ,309 ,489 ,485 ,401 -,014 ,223
x 9 ,727 ,596 ,670 ,737 ,707 ,621 ,526 ,631 1 ,654 -,097 ,339 ,511 ,668 ,488 ,319 ,280 ,354 ,355 ,487 ,057 ,283
x 10 ,588 ,560 ,628 ,663 ,613 ,534 ,520 ,648 ,654 1 -,030 ,284 ,444 ,513 ,450 ,405 ,298 ,376 ,329 ,497 -,020 ,301
x 11 -,316 -,200 -,211 -,244 -,246 -,095 ,084 -,002 -,097 -,030 1 -,040 -,297 -,405 -,132 -,045 ,079 -,176 -,157 -,183 ,330 ,219
x 12 ,357 ,210 ,266 ,235 ,367 ,442 ,291 ,296 ,339 ,284 -,040 1 ,198 ,345 ,206 ,147 ,026 ,250 ,155 ,102 ,017 ,224
x 13 ,658 ,592 ,489 ,584 ,628 ,504 ,379 ,494 ,511 ,444 -,297 ,198 1 ,709 ,478 ,353 ,179 ,363 ,467 ,403 -,166 ,004
x 14 ,759 ,675 ,617 ,688 ,753 ,654 ,448 ,544 ,668 ,513 -,405 ,345 ,709 1 ,583 ,425 ,225 ,457 ,411 ,446 -,172 ,100
x 15 ,573 ,489 ,499 ,502 ,535 ,416 ,466 ,537 ,488 ,450 -,132 ,206 ,478 ,583 1 ,725 ,511 ,660 ,314 ,394 ,029 ,267
x 16 ,373 ,343 ,390 ,357 ,416 ,357 ,342 ,400 ,319 ,405 -,045 ,147 ,353 ,425 ,725 1 ,492 ,631 ,265 ,304 ,162 ,244
x 17 ,255 ,195 ,234 ,299 ,288 ,113 ,234 ,309 ,280 ,298 ,079 ,026 ,179 ,225 ,511 ,492 1 ,343 ,133 ,112 ,084 ,076
x 18 ,481 ,369 ,384 ,322 ,401 ,365 ,319 ,489 ,354 ,376 -,176 ,250 ,363 ,457 ,660 ,631 ,343 1 ,440 ,338 -,057 ,262
x 19 ,437 ,337 ,337 ,326 ,401 ,294 ,196 ,485 ,355 ,329 -,157 ,155 ,467 ,411 ,314 ,265 ,133 ,440 1 ,442 -,116 ,017
x 20 ,511 ,479 ,481 ,500 ,482 ,287 ,303 ,401 ,487 ,497 -,183 ,102 ,403 ,446 ,394 ,304 ,112 ,338 ,442 1 -,109 ,134
x 21 -,164 -,104 -,126 -,153 -,081 -,063 ,069 -,014 ,057 -,020 ,330 ,017 -,166 -,172 ,029 ,162 ,084 -,057 -,116 -,109 1 ,473
x 22 ,217 ,228 ,256 ,218 ,196 ,188 ,313 ,223 ,283 ,301 ,219 ,224 ,004 ,100 ,267 ,244 ,076 ,262 ,017 ,134 ,473 1
x 23 ,589 ,540 ,437 ,530 ,622 ,563 ,440 ,476 ,527 ,423 -,126 ,344 ,536 ,583 ,548 ,531 ,311 ,476 ,289 ,325 ,103 ,379
x 24 ,364 ,295 ,258 ,264 ,356 ,335 ,196 ,304 ,418 ,326 -,068 ,212 ,353 ,396 ,386 ,364 ,169 ,386 ,248 ,328 ,216 ,220
x 25 ,109 ,066 ,118 ,117 ,119 ,169 ,206 ,175 ,328 ,271 ,297 ,211 ,001 ,067 ,202 ,104 ,175 ,164 ,025 ,132 ,283 ,280
x 26 ,450 ,404 ,412 ,389 ,427 ,453 ,416 ,551 ,439 ,499 -,015 ,345 ,353 ,400 ,388 ,387 ,170 ,444 ,391 ,401 ,097 ,317
x 27 -,274 -,249 -,256 -,285 -,274 -,244 -,186 -,095 -,177 -,143 ,349 -,096 -,187 -,285 ,003 ,118 ,077 -,051 -,068 -,202 ,227 ,034
x 28 ,212 ,103 ,338 ,278 ,251 ,222 ,243 ,389 ,253 ,324 ,036 ,087 ,171 ,189 ,517 ,538 ,471 ,433 ,237 ,206 ,015 ,111
x 29 ,228 ,247 ,343 ,254 ,270 ,235 ,281 ,306 ,195 ,313 -,023 ,185 ,204 ,189 ,244 ,295 ,139 ,249 ,251 ,265 ,035 ,223
x 30 ,462 ,358 ,424 ,496 ,453 ,339 ,324 ,409 ,439 ,355 -,084 ,282 ,388 ,453 ,406 ,304 ,256 ,324 ,343 ,367 -,028 ,197
x 31 ,212 ,135 ,199 ,189 ,213 ,157 ,069 ,206 ,132 ,155 -,146 ,063 ,347 ,239 ,312 ,177 ,199 ,286 ,230 ,191 -,154 -,050
x 32 ,321 ,267 ,312 ,272 ,297 ,251 ,183 ,327 ,253 ,312 -,297 ,163 ,394 ,327 ,307 ,284 ,182 ,359 ,358 ,299 -,143 -,068
x 33 ,295 ,224 ,358 ,260 ,320 ,250 ,213 ,187 ,267 ,266 -,168 ,269 ,328 ,295 ,196 ,218 ,071 ,255 ,359 ,278 -,026 ,025
x 34 -,069 -,096 ,044 -,044 -,031 -,018 ,095 -,016 ,063 ,004 ,120 ,060 -,051 -,035 ,205 ,248 ,194 ,209 ,011 -,008 ,123 ,044
x 35 ,122 ,085 ,211 ,112 ,129 ,110 ,141 ,189 ,193 ,229 ,003 ,068 ,136 ,152 ,248 ,267 ,217 ,251 ,257 ,220 ,076 ,108
x 36 ,490 ,510 ,444 ,453 ,545 ,401 ,378 ,452 ,409 ,488 ,038 ,275 ,506 ,484 ,271 ,241 ,123 ,251 ,199 ,442 -,037 ,191
x 37 ,504 ,496 ,435 ,464 ,534 ,503 ,378 ,429 ,433 ,365 -,037 ,283 ,413 ,498 ,545 ,503 ,281 ,493 ,188 ,289 ,098 ,329
x 38 ,448 ,422 ,383 ,386 ,488 ,452 ,364 ,434 ,434 ,414 ,042 ,243 ,369 ,435 ,495 ,477 ,304 ,422 ,202 ,271 ,178 ,336
x 39 ,575 ,495 ,578 ,497 ,636 ,551 ,465 ,574 ,548 ,535 ,005 ,350 ,460 ,580 ,587 ,574 ,256 ,527 ,326 ,459 ,139 ,389
x 40 ,675 ,594 ,581 ,580 ,693 ,582 ,449 ,563 ,580 ,529 -,169 ,384 ,542 ,686 ,616 ,554 ,227 ,511 ,349 ,488 -,016 ,300
x 41 ,512 ,487 ,500 ,430 ,546 ,490 ,394 ,530 ,493 ,475 ,033 ,336 ,418 ,504 ,543 ,455 ,201 ,490 ,257 ,395 ,099 ,417
x 42 ,636 ,592 ,512 ,527 ,633 ,595 ,412 ,535 ,523 ,469 -,063 ,323 ,521 ,643 ,556 ,434 ,240 ,502 ,353 ,356 ,058 ,316
x 43 ,706 ,631 ,554 ,614 ,709 ,628 ,454 ,561 ,561 ,482 -,162 ,385 ,542 ,682 ,558 ,486 ,272 ,507 ,314 ,328 -,037 ,279
x 44 ,549 ,568 ,507 ,516 ,557 ,502 ,447 ,513 ,512 ,399 ,026 ,227 ,435 ,497 ,470 ,341 ,270 ,349 ,240 ,303 ,093 ,335

CORRELAÇÕES DA VARIÁVEIS DO MODELO



x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40 x41 x42 x43 x44

,589 ,364 ,109 ,450 -,274 ,212 ,228 ,462 ,212 ,321 ,295 -,069 ,122 ,490 ,504 ,448 ,575 ,675 ,512 ,636 ,706 ,549
,540 ,295 ,066 ,404 -,249 ,103 ,247 ,358 ,135 ,267 ,224 -,096 ,085 ,510 ,496 ,422 ,495 ,594 ,487 ,592 ,631 ,568
,437 ,258 ,118 ,412 -,256 ,338 ,343 ,424 ,199 ,312 ,358 ,044 ,211 ,444 ,435 ,383 ,578 ,581 ,500 ,512 ,554 ,507
,530 ,264 ,117 ,389 -,285 ,278 ,254 ,496 ,189 ,272 ,260 -,044 ,112 ,453 ,464 ,386 ,497 ,580 ,430 ,527 ,614 ,516
,622 ,356 ,119 ,427 -,274 ,251 ,270 ,453 ,213 ,297 ,320 -,031 ,129 ,545 ,534 ,488 ,636 ,693 ,546 ,633 ,709 ,557
,563 ,335 ,169 ,453 -,244 ,222 ,235 ,339 ,157 ,251 ,250 -,018 ,110 ,401 ,503 ,452 ,551 ,582 ,490 ,595 ,628 ,502
,440 ,196 ,206 ,416 -,186 ,243 ,281 ,324 ,069 ,183 ,213 ,095 ,141 ,378 ,378 ,364 ,465 ,449 ,394 ,412 ,454 ,447
,476 ,304 ,175 ,551 -,095 ,389 ,306 ,409 ,206 ,327 ,187 -,016 ,189 ,452 ,429 ,434 ,574 ,563 ,530 ,535 ,561 ,513
,527 ,418 ,328 ,439 -,177 ,253 ,195 ,439 ,132 ,253 ,267 ,063 ,193 ,409 ,433 ,434 ,548 ,580 ,493 ,523 ,561 ,512
,423 ,326 ,271 ,499 -,143 ,324 ,313 ,355 ,155 ,312 ,266 ,004 ,229 ,488 ,365 ,414 ,535 ,529 ,475 ,469 ,482 ,399

-,126 -,068 ,297 -,015 ,349 ,036 -,023 -,084 -,146 -,297 -,168 ,120 ,003 ,038 -,037 ,042 ,005 -,169 ,033 -,063 -,162 ,026
,344 ,212 ,211 ,345 -,096 ,087 ,185 ,282 ,063 ,163 ,269 ,060 ,068 ,275 ,283 ,243 ,350 ,384 ,336 ,323 ,385 ,227
,536 ,353 ,001 ,353 -,187 ,171 ,204 ,388 ,347 ,394 ,328 -,051 ,136 ,506 ,413 ,369 ,460 ,542 ,418 ,521 ,542 ,435
,583 ,396 ,067 ,400 -,285 ,189 ,189 ,453 ,239 ,327 ,295 -,035 ,152 ,484 ,498 ,435 ,580 ,686 ,504 ,643 ,682 ,497
,548 ,386 ,202 ,388 ,003 ,517 ,244 ,406 ,312 ,307 ,196 ,205 ,248 ,271 ,545 ,495 ,587 ,616 ,543 ,556 ,558 ,470
,531 ,364 ,104 ,387 ,118 ,538 ,295 ,304 ,177 ,284 ,218 ,248 ,267 ,241 ,503 ,477 ,574 ,554 ,455 ,434 ,486 ,341
,311 ,169 ,175 ,170 ,077 ,471 ,139 ,256 ,199 ,182 ,071 ,194 ,217 ,123 ,281 ,304 ,256 ,227 ,201 ,240 ,272 ,270
,476 ,386 ,164 ,444 -,051 ,433 ,249 ,324 ,286 ,359 ,255 ,209 ,251 ,251 ,493 ,422 ,527 ,511 ,490 ,502 ,507 ,349
,289 ,248 ,025 ,391 -,068 ,237 ,251 ,343 ,230 ,358 ,359 ,011 ,257 ,199 ,188 ,202 ,326 ,349 ,257 ,353 ,314 ,240
,325 ,328 ,132 ,401 -,202 ,206 ,265 ,367 ,191 ,299 ,278 -,008 ,220 ,442 ,289 ,271 ,459 ,488 ,395 ,356 ,328 ,303
,103 ,216 ,283 ,097 ,227 ,015 ,035 -,028 -,154 -,143 -,026 ,123 ,076 -,037 ,098 ,178 ,139 -,016 ,099 ,058 -,037 ,093
,379 ,220 ,280 ,317 ,034 ,111 ,223 ,197 -,050 -,068 ,025 ,044 ,108 ,191 ,329 ,336 ,389 ,300 ,417 ,316 ,279 ,335

1 ,436 ,228 ,443 -,133 ,273 ,233 ,435 ,180 ,302 ,246 ,030 ,101 ,503 ,811 ,734 ,675 ,685 ,662 ,688 ,776 ,631
,436 1 ,232 ,309 -,028 ,300 ,107 ,342 ,080 ,279 ,351 ,108 ,211 ,267 ,360 ,354 ,452 ,424 ,440 ,408 ,375 ,327
,228 ,232 1 ,292 ,143 ,112 ,128 ,161 -,020 -,080 -,022 ,156 ,169 ,186 ,252 ,400 ,298 ,150 ,234 ,238 ,192 ,295
,443 ,309 ,292 1 -,049 ,330 ,555 ,504 ,165 ,213 ,257 ,029 ,270 ,348 ,374 ,318 ,471 ,444 ,369 ,434 ,454 ,416

-,133 -,028 ,143 -,049 1 ,174 -,019 -,222 ,080 ,014 ,052 ,334 ,216 -,142 -,020 -,036 -,035 -,110 -,092 -,094 -,149 -,016
,273 ,300 ,112 ,330 ,174 1 ,319 ,290 ,256 ,288 ,184 ,295 ,229 ,025 ,239 ,260 ,364 ,314 ,349 ,222 ,239 ,222
,233 ,107 ,128 ,555 -,019 ,319 1 ,380 ,152 ,241 ,258 ,081 ,214 ,179 ,169 ,093 ,191 ,210 ,157 ,189 ,230 ,193
,435 ,342 ,161 ,504 -,222 ,290 ,380 1 ,285 ,206 ,238 -,061 ,130 ,327 ,335 ,315 ,448 ,504 ,391 ,382 ,442 ,290
,180 ,080 -,020 ,165 ,080 ,256 ,152 ,285 1 ,580 ,316 ,160 ,277 ,081 ,140 ,120 ,293 ,295 ,238 ,215 ,227 ,129
,302 ,279 -,080 ,213 ,014 ,288 ,241 ,206 ,580 1 ,519 ,198 ,328 ,134 ,205 ,125 ,302 ,333 ,297 ,190 ,251 ,139
,246 ,351 -,022 ,257 ,052 ,184 ,258 ,238 ,316 ,519 1 ,377 ,469 ,153 ,182 ,040 ,233 ,302 ,198 ,163 ,186 ,026
,030 ,108 ,156 ,029 ,334 ,295 ,081 -,061 ,160 ,198 ,377 1 ,471 -,107 ,053 -,033 -,009 -,044 ,021 -,040 -,048 -,004
,101 ,211 ,169 ,270 ,216 ,229 ,214 ,130 ,277 ,328 ,469 ,471 1 ,066 ,163 ,144 ,220 ,208 ,218 ,127 ,058 ,025
,503 ,267 ,186 ,348 -,142 ,025 ,179 ,327 ,081 ,134 ,153 -,107 ,066 1 ,511 ,499 ,515 ,499 ,525 ,542 ,581 ,445
,811 ,360 ,252 ,374 -,020 ,239 ,169 ,335 ,140 ,205 ,182 ,053 ,163 ,511 1 ,781 ,709 ,710 ,745 ,737 ,767 ,635
,734 ,354 ,400 ,318 -,036 ,260 ,093 ,315 ,120 ,125 ,040 -,033 ,144 ,499 ,781 1 ,752 ,659 ,719 ,719 ,698 ,612
,675 ,452 ,298 ,471 -,035 ,364 ,191 ,448 ,293 ,302 ,233 -,009 ,220 ,515 ,709 ,752 1 ,852 ,826 ,733 ,694 ,609
,685 ,424 ,150 ,444 -,110 ,314 ,210 ,504 ,295 ,333 ,302 -,044 ,208 ,499 ,710 ,659 ,852 1 ,803 ,728 ,762 ,554
,662 ,440 ,234 ,369 -,092 ,349 ,157 ,391 ,238 ,297 ,198 ,021 ,218 ,525 ,745 ,719 ,826 ,803 1 ,693 ,659 ,540
,688 ,408 ,238 ,434 -,094 ,222 ,189 ,382 ,215 ,190 ,163 -,040 ,127 ,542 ,737 ,719 ,733 ,728 ,693 1 ,879 ,712
,776 ,375 ,192 ,454 -,149 ,239 ,230 ,442 ,227 ,251 ,186 -,048 ,058 ,581 ,767 ,698 ,694 ,762 ,659 ,879 1 ,761
,631 ,327 ,295 ,416 -,016 ,222 ,193 ,290 ,129 ,139 ,026 -,004 ,025 ,445 ,635 ,612 ,609 ,554 ,540 ,712 ,761 1

CORRELAÇÕES DA VARIÁVEIS DO MODELO



APÊNDICE C – 
ESQUEMA DE PESQUISA
Quadro 1 - Esquema da Pesquisa de Tese - Desempenho internacional de empresas exportadoras: um modelo estrutural baseado em capacidades organizacionais e ambiente

Problema de 
pesquisa

Objetivo 
Geral

Objetivos 
Específicos Referencial Teórico Dimensões Hipóteses Variáveis 

Latentes Indicadores Tipo de variável* Operacionalização das variáveis*** Instrumento de coleta de dados (Escala Lirket de 1 a 7 em relação à 
concordância )**

Psicométrica 1
A empresa possui um staff capacitado para atender às necessidades das 
operações realizadas com o mercado internacional.

Psicométrica 2
A equipe da área de comércio exterior possui autonomia de decisão nas 
questões relativas às operações internacionais.

Psicométrica 3 Temos executivos com experiência prévia no mercado internacional.
Dependente 
endógena 4

Nossos executivos tem competência para desenvolver estratégias internacionais 
que envolvem certo nível de risco.

Psicométrica 5
Nosso know-how é um fator diferencial na obtenção de novos negócios na arena 
internacional.

Psicométrica 6
Desenvolvemos alianças estratégias internacionais que nos oportunizou a 
aprendizagem organizacional de um conhecimento que até então não 
dominávamos.

Psicométrica 7
Desenvolvemos alianças estratégicas internacionais pelas quais fornecemos 
conhecimento, no qual temos posição competitiva.

Manifesta 8
A nossa marca é um fator competitivo para o mercado internacional.

Psicométrica 9 Existe o empenho sistemático por desenvolver o planejamento das estratégias 
das operações internacionais.

Psicométrica 10
Nossos insumos são de alto valor competitivo, logo temos alianças com nossos 
fornecedores que nos oportuniza um diferencial competitivo.

Psicométrica 11
Realizamos investimento direto no mercado estrangeiro através de joint-
venture.

Psicométrica 12
Temos parceiros internacionais responsáveis por fazer a intermediação de novos 
negócios e a manutenção dos negócios atuais.

Psicométrica 13
Realizamos operações diretas com o mercado internacional como exportação 
para o cliente distribuidor final.

Dependente 
endógena 14

Relacionamento com o cliente é uma de nossas prioridades, logo investimos 
significativamente em condições diferenciadas que oportunizem um 
relacionamente perene.

Psicométrica 15
Para atender às demandas do mercado internacional tivemos que adaptar nossa 
estrutura organizacional em termos de equipamentos.

Psicométrica 16
O processo produtivo foi a principal área afetada com as operações 
internacionais, uma vez que precisou atender às regras de produção do 
país/empresa importador(a).

Psicométrica 17
A matéria-prima utilizada teve que ser modificada já que para atender às regras 
internacionais se fez necessário aumentar o padrão de qualidade dos nossos 
insumos.

Manifesta 18
Foi necessário adquirir certificações de produtos e de processos para que as 
operações fossem realizadas.

Dependente 
endógena 19

Nosso produto é vendido com características próprias de produto final com 
nossa marca e embalagem.

Manifesta 20
A empresa ingressou no mercado internacional capitalizada para realizar essa 
iniciativa.

21
A empresa fez uso de recursos de terceiros para empreender o processo de 
adaptação da estrutura organizacional ao mercado externo.

22
Por se tratar de operações internacionais, a empresa teve acesso às linhas de 
créditos mais competitivas.

Psicométrica 23
Através das operações internacionais, a empresa teve aumento significativo no 
seu faturamento.

Psicométrica 24
Os recurso financeiros foram importantes para financiar a iniciativa de ingressar 
no mercado internacional

Psicométrica 25
O ingresso no mercado internacional permitiu ter acesso a novos investidores 
internacionais

Psicométrica 26
Aspectos culturais facilitam o desenvolvimento do relacionamento duradouro 
com o mercado internacional.

Psicométrica 27 O idioma representa uma barreira significativa.

Psicométrica 28
Nosso produto e/ou processo produtivo precisou ser adaptado para atender às 
demandas próprias da cultura do mercado consumidor.

Psicométrica 29
As semelhanças do ponto de vista legal e comercial com o Brasil facilitam a 
realização dos negócios. 

Psicométrica 30
O grau de desenvolvimento do país de destino é considerado um facilitador para 
o desenvolvimento das nossas operações.

Psicométrica 31
A distância geográfica tem sido um aspecto dificultador, uma vez que eleva o 
custo logístico.

Psicométrica 32
O custo logístico tem sido um fator dificultador em função da pequena oferta de 
linhas (multimodal) para o país importador.

Psicométrica 33
Fatores políticos e instabilidade econômica dificultam o desenvolvimento de 
um relacionamento duradouro com os clientes.

Psicométrica 34
As barreiras fitosanitárias tem sido um aspecto que dificulta o trâmite das 
mercadorias no país importador.

Psicométrica 35
As barreiras tributárias do país importador impactam significativamente na 
competitividade do país de destino.

Manifesta 36 Os negócios internacionais realizados pela empresa são muito lucrativos. 

Manifesta 37
Os negócios internacionais realizados pela empresa geram altos volumes de 
vendas. 

Manifesta 38
Os negócios internacionais realizados pela empresa alcançaram um rápido 
crescimento. 

Psicométrica 39
Os negócios internacionais realizados pela empresa ampliaram nossa 
competitividade global. 

Psicométrica 40
Os negócios internacionais realizados pela empresa fortaleceram nossa posição 
estratégica. 

Psicométrica 41
Os negócios internacionais realizados pela empresa aumentaram 
significativamente nossa participação de mercado. 

Psicométrica 42
O desempenho do nosso empreendimento voltado ao mercado externo é muito 
satisfatório.

Psicométrica 43 Nosso empreendimento voltado ao mercado externo é bem sucedido. 

Psicométrica 44
 Nosso empreendimento voltado ao mercado externo atinge completamente 
nossas expectativas. 

Métrica 45 A quantidade de funcionários da empresa
Métrica 46 Faturamento anual
Métrica 47 Percentual de faturamento oriundo de operações internacionais
Métrica 48 Quantidade de países com os quais mantém negócios

Manifesta 49 Com quais destinos realiza negócios internacionais
Métrica 50 Há quantos anos opera no mercado internacional
Métrica 51 Ano de fundação da empresa

Manifesta 52 Nome da empresa (opcional)
Manifesta 53 Setor de atuação

*Em$AEE$se$fá$necessário$que$variáveis$psicométricas$sejam$medidas$através$de$uma$excala$Lirket,$de$pelo$menos$sete$pontos.$
**$Para$cada$variável$manifesta$(indicador)$foi$estabelcido$pelo$menos$2$parâmetros$(MAROCO,$2010)
***$Estudos$quantitativos$que$através$de$dados$primária$ou$secundáriaabordaram$a$categoria$de$análise$em$questão
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HC1: Quanto maiores os níveis de 
capacitação e autonomia dos funcionários 

da área de comércio exterior, maior 
tenderá a ser desempenho internacional
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legal e comercial for entre os países, 
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internacional da empresa
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(1994, 1995); Zahra (2005).
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(2004); Oviatt e McDougall (1994, 
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Carneiro (2007); Brito, e Vasconcelos 
(2003); Makino, Snobe e Chan (2004) 

HC5: Quanto mais capitalizada e 
melhores condições de acesso a recursos 

financeiros a empresa tiver, maior tenderá 
a ser seu desempenho internacional
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Garrido (2006); Carneiro (2007); 
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HA3: quanto menores forem as barreiras 
(percebidas) às operações internacionais 
no país de destino, melhor tenderá a ser o 

desempenho internacional da empresa
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