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Discutindo a Relação entre a Internacionalização e o Desempenho no Contexto 

Brasileiro: Análise das Maiores Companhias Abertas do Brasil  

 

Resumo 

Objetivou-se analisar, neste estudo, a interação entre as estratégias de internacionalização e o 

desempenho, especificamente no grupo das maiores companhias de capital aberto do Brasil, 

de acordo com a Revista Exame Melhores e Maiores (Edição 2013), tomando-se a abordagem 

contingencial como pressuposto teórico básico à adaptação rumo ao desempenho. Descritivo, 

documental e sob abordagem quantitativa, foram empregados o Teste de Mann-Whitney e a 

Análise de Correspondência (Anacor). Foi demandada a realização de análise de conteúdo à 

etapa de coleta dos dados referentes às estratégias de internacionalização. Consideraram-se 

como variáveis da inserção internacional das firmas: (i) internacionalização do capital social; 

(ii) internacionalização das receitas; (iii) internacionalização dos mercados; e (iv) a emissão 

de ADRs como meio de internacionalização. Ao desempenho, empregaram-se os retornos: (i) 

dos ativos – Return on Assets (ROA); e (ii) do patrimônio líquido – Return on Equity (ROE). 

A amostra abarcou 99 empresas, tendo como período de análise o ano de 2012. Os resultados 

demonstraram que: (i) há diferentes graus de inserção internacional pelas empresas, sendo a 

dispersão geográfica das instalações a estratégia mais frequente e a emissão de ADRs a menos 

comum; (ii) São distintas e acentuadas as discrepâncias de desempenho, comparando-se 

empresas exclusivamente nacionais e empresas internacionalizadas, sendo significativas essas 

diferenças no escopo das estratégias de internacionalização do capital, exportação e emissão 

de títulos ao mercado norte-americano; (iii) Considera-se haver associação negativa, entre os 

graus de inserção internacional e os retornos das empresas brasileiras analisadas. Conclui-se 

que, no contexto brasileiro, a elevada inserção internacional da empresas, devido a inúmeros 

fatores adaptativos, pode estar resultando na corrosão do desempenho. 

Palavras-chave: Inserção Internacional. Globalização. Retorno. Adaptação Estratégica. 

1 Introdução 

Na atual conjuntura econômica, de caráter mundial, as organizações têm a pretensão 

de buscarem evolução por meio da elevação de sua competitividade. Diante disso, uma opção 

estratégica interessante seria a internacionalização das suas atividades. A literatura demonstra 

que a inserção internacional da empresa poderia impactar no seu desempenho observável, isso 

quando comparado àquele apresentado por empresas exclusivamente domésticas. Denberg e 

Gomes (2011) assertam que tal decorrência deriva de alguns fatores, tais como economias de 

escala e diversificação do risco mediante composição da carteira internacional de ativos. 

Santos e Muller (2008, p. 2) afirmam que “a decisão de adotar uma estratégia de 

internacionalização de seus negócios está diretamente ligada à necessidade da empresa de 

crescer, de expandir seus lucros, de sustentar suas vantagens competitivas”. Nesse contexto, é 

perceptível a relação teórica entre desempenho empresarial e internacionalização. Os mesmos 

autores, porém, fazem uma ressalva. Deve-se atentar que a obtenção de sucesso por meio da 

inserção internacional entrelaça-se ao binômio riscos e benefícios (gerenciamento adequado), 

provenientes da expansão para mercados externos. 

Coerentemente, esse movimento migratório das empresas rumo à internacionalização 

encontra respaldo na lógica proposta pela abordagem contingencialista, visto que as mudanças 

sofridas pelo ambiente (competitividade do mercado) refletem na adaptação da empresa, pois 

emerge aí uma demanda por sobrevivência e ajuste de estruturas organizacionais. Ao optarem 

pela internacionalização às empresas é imprescindível a mudança e a adequação (MORAES; 

OLIVEIRA; KOVACS, 2006). Ratificam essa ideia, Denberg e Gomes (2011), ao afirmarem 

que as mudanças são responsáveis por afetar as estruturas das organizações, decorrentes de 
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aspectos comportamentais associados ao ambiente no qual se insere a firma, ao mesmo tempo, 

modificando-o e construindo-o.  

Assim, considerando-se que “competir globalmente deixou de ser uma opção e, de 

forma progressiva, transforma-se em uma exigência” (CORTEZIA; SOUZA, 2011, p. 25), e 

que “a adaptação ao ambiente externo, sob o enfoque estratégico (...) é entendida como um 

processo dinâmico que ocorre continuamente” (SCHERER; GOMES; CARPES, 2012, p.15), 

a inadequação da empresa aos imperativos competitivos do mercado internacional poderiam 

gerar decréscimos ao desempenho das organizações. Donaldson (2008) expõe que existem 

fatores contingenciais, dentre os quais a estratégia [de internacionalização], que refletem a 

interferência do ambiente nos arranjos organizacionais. Portanto, com intuito de ser efetiva, a 

organização adequa-se às suas contingências e, por conseguinte, ao ambiente externo. 

Diante do exposto, este trabalho se propõe a responder à seguinte questão de pesquisa: 

Em que medida as estratégias de internacionalização refletem o desempenho nas maiores 

companhias abertas do Brasil? Consequentemente, o objetivo geral deste estudo consiste em 

analisar a interação entre as estratégias de internacionalização e o desempenho nas maiores 

companhias abertas do Brasil. Foram traçados como objetivos específicos: (i) descrever as 

estratégias de internacionalização adotadas pelas maiores companhias abertas do Brasil; (ii) 

caracterizar o desempenho dessas empresas; (iii) identificar semelhanças e distinções de 

desempenho no que tange as estratégias de internacionalização; (iv) verificar a associação 

entre o grau de inserção internacional e o desempenho das empresas. 

Nesse cenário, importa verificar se as empresas brasileiras que apresentam estratégias 

de internacionalização conseguem refletir esse aspecto em melhora de desempenho ou se a 

inclusão da empresa no mercado internacional corrói o seu retorno. Este estudo se insere no 

contexto de pesquisas que visam compreender até que ponto os custos da entrada no cenário 

econômico globalizado são suplantados pelos benefícios trazidos pela internacionalização. 

Para além dessas contribuições, este trabalho visa ainda corroborar o espectro de estudos em 

torno da temática da internacionalização de empresas, ampliando as contribuições presentes 

na literatura, importante às esferas acadêmica e organizacional. 

2 Plataforma Teórica 

2.1 Abordagem contingencial e a internacionalização: adaptação para o desempenho 

Na abordagem contingencial impera como principal premissa a não existência de uma 

estrutura organizacional ótima, em caráter de imutabilidade, capaz de adaptar-se a todas as 

circunstâncias. Em outras palavras, defende-se nessa teoria a concepção de que nada inerente 

à realidade organizacional mostra-se impassível de alterações (DENBERG; GOMES, 2011; 

GORLA, LAVARDA, 2012). 

Adotando-se essa vertente, Guerra (2007) considera que, por não existir uma estrutura 

única de organização, é importante à empresa adequar-se às transformações ambientais, pois 

as características de flexibilidade e sucessivo aprendizado devem coexistir na sua estrutura e 

composição. Além disso, depreende-se que, à medida que variáveis organizacionais internas 

encontram-se em adequação com o ambiente, poderá ocorrer, em consequência da adaptação, 

melhoria do desempenho (GUERRA, 2007; DONALDSON, 2008). 

Admitindo-se as organizações como sistemas abertos, possuidores da característica de 

interação dinâmica com o meio no qual se encontram inseridas (MORGAN, 1996), mostra-se 

imprescindível à empresa passar por adaptações, sendo estas resultantes das pressões sofridas 

em seu ambiente, objetivando assim conservar sua competitividade do mercado (ROSSETO; 

ROSSETO, 2005). Complementarmente, para Bataglia et al. (2009), o ambiente externo às 

organizações estabeleceu-se dotado, cada vez mais, de complexidade e turbulência crescentes, 

exigindo das empresas absorção de uma visão de firma estrategicamente mais flexível. 

Moraes et al. (2006, p. 234) corroboram com essa ideia quando afirmam que “a 

internacionalização pode ser considerada como um desafio que o ambiente impõe sobre as 



3 
 

organizações”. Os autores argumentam que quando o ambiente onde a empresa está inserida 

sofre mudanças, essa empresa tende a buscar adaptação buscando manter sua sobrevivência 

no mercado.  

Dentre as diversas transformações relacionadas ao ambiente externo das organizações 

citam-se aquelas impulsionadas pela globalização: acirramento dos processos integrativos de 

sistemas produtivos e financeiros, expansão significativa dos fluxos internacionais de bens e 

serviços, além da ascensão dos níveis de concorrência dos mercados a patamares globais 

(FARO; FARO, 2010) – consolidando-se assim o fenômeno da internacionalização.  

Kovacs et al. (2007, p. 5) alegam que existem algumas variáveis que podem impactar 

na otimização da firma, por exemplo, as estratégias a serem adotadas ou as incertezas a se 

enfrentar (tais fatores representam as contingências). Em outras palavras, “a estrutura ajusta-

se ao que há de contingente, a adequação é o objetivo”, em se tratando do incremento da 

participação da empresa no mercado externo, isso também é válido. A teoria da contingência 

determina como a organização deve se estruturar ante as incertezas do ambiente a fim de 

otimizar sua estrutura (SANTOS et al., 2011) – nesta pesquisa fala-se exclusivamente na 

internacionalização como uma demanda externa à firma. 

Nesse contexto, em busca de se tornar um diferencial frente às demais organizações, a 

empresa precisa acompanhar as transformações ambientais, tornando-se, dessa forma, 

competitiva. Essa reação permite, dentre outras coisas, ocorrerem mudanças organizacionais e 

reflexos no desenvolvimento da região onde a empresa atua (PEREIRA et al., 2010). Nessa 

conjuntura de globalização, as empresas têm internacionalizado suas operações guiadas pelo 

propósito de obter benefícios e aumentar o seu desempenho (BARCELLOS, 2010). 

Segundo a literatura, são diversos os potenciais fatores causadores dessa expansão 

internacional. Muller (2008) identifica alguns, dentre os quais se destacam a adição de valor à 

capacidade competitiva da empresa e a expansão das oportunidades de lucros. Os referidos 

fatores são considerados como contingências, emergindo da própria evolução organizacional, 

acepção esta que, tratada por Barcellos (2010, p. 47), define-se como um “estágio natural do 

desenvolvimento da empresa”. Destarte, apresenta-se a teoria contingencial arcabouço teórico 

suficiente à análise da estratégia da internacionalização, proposta deste estudo, ao passo que 

aglutina na sua essência, a mudança dos arranjos organizacionais em resposta ao ambiente 

com vistas à adaptação e melhoria do desempenho. 

Para além da adaptabilidade estratégica como paradigma emergente da abordagem 

contingencial, explicando, mutuamente, a opção das empresas pela internacionalização e sua 

possível relação com o desempenho, incorre ainda uma reflexão sobre o modo pelo qual as 

empresas se inserem no mercado internacional. O fato é que a proposta determinística da 

teoria da contingência corrobora o argumento de que a adaptação (a internacionalização, para 

esta situação) deve ser compreendida sob uma ótica plural do escopo estratégico da empresa. 

Denberg e Gomes (2011) ratificam a discussão delineada até aqui e mencionam que, 

atualmente, mudanças organizacionais provêm de aspectos comportamentais relacionados ao 

ambiente onde atuam as empresas. No tocante à estratégia de internacionalização, os autores 

explanam acerca de variáveis que demandam a adaptação das empresas. Dispõem-se entre 

elas a competição por mercados consumidores externos, o elevado surgimento de empresas 

concorrentes, provenientes de mercados internacionais, a forte disseminação da tecnologia e 

do conhecimento. São elas contingências capazes de impulsionar a empresa a rumar em busca 

de oportunidades no mercado internacional. Diante disso, defende-se nesta pesquisa uma 

abordagem plural da internacionalização. 

A demanda de transformação do ambiente denomina-se ciclo da adaptação que, 

segundo Scheffel et al. (2012), acontece, primeiramente, quando há mudança, pondo-se a 

empresa em estado de inadequação da estrutura. Em seguida, a empresa procura passar por 

adaptação na busca de adequação ao novo ambiente. Em sequência, outra mudança ocorre 
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(nova contingência), acontecendo uma nova procura por adequação, formando-se o ciclo. Em 

linhas gerais, para Donaldson (2008), a empresa, a priori, adequada ao ambiente, torna-se 

inadequada, pois se sujeita às contingências (imperativos contextuais), obtendo um descenso 

no desempenho. Isso a induz à adesão de novos arranjos pretendendo readequar e restaurar o 

seu desempenho. 

Portanto, considerando a visão desse ciclo para a internacionalização, a empresa passa, 

em um primeiro momento, por inadequação diante do ambiente procurando adaptar-se por 

meio do ingresso (escolha estratégica) no mercado internacionalizado. À luz da abordagem 

contingencial, superada a inadequação, poderá haver aumento do desempenho, como reflexo. 

Após isso, surgirão outras alterações ambientais e, diante dessas mudanças, ruma-se, uma vez 

mais, à adaptação com intuito da não obtenção de descenso em seu desempenho. Pressupõe-se 

nesta pesquisa que a internacionalização, na condição de estratégia que afeta a empresa em 

diversas dimensões estruturais, cause diferenças de desempenho quando confrontado àquele 

obtido por empresas restritas à atuação no mercado doméstico. 

2.2 Internacionalização de empresas e desempenho: estudos empíricos anteriores 

Investigações sobre a internacionalização como estratégia adotada pelas empresas, 

inclusive sua relação com o desempenho, são relatadas na literatura, em diversos contextos e 

distintas abordagens ou perspectivas. Dentre as quais podem ser destacadas as investigações 

de Trevisan (2006), Pangarkar (2008), Santos e Muller (2008), Stal (2010), Floriani e Fleury 

(2012), Aragão e Teixeira (2012), Platchek, Floriani e Boroni (2012), Silva e Boaventura 

(2011), Andrade e Galina (2013), dentre outros. 

Trevisan (2006) examinou procedimentos de internacionalização em uma empresa 

brasileira, a Marcopolo. Por meio da análise realizada o autor conclui que a empresa adotou a 

estratégia de internacionalização objetivando margens de lucros mais efetivas, como resposta 

às adversidades das condições de produção de sua localidade, e que o principal responsável 

pelo bom desempenho da empresa foi o mercado externo. 

Pangarkar (2008) procurou descrever a relação entre o grau de internacionalização e o 

desempenho, por meio de questionários respondidos por 94 pequenas e médias empresas, em 

Cingapura. Argumentou-se que a literatura aponta resultados conflitantes, que poderiam ser 

causados por medidas inadequadas. Diante disso, adotou uma medida de percepção mais 

ampla dos dois construtos analisados por utilizar a dispersão de vendas internacionais. O 

resultado da pesquisa demonstrou a existência de influência positiva da internacionalização no 

desempenho das empresas em múltiplos fatores como o desenvolvimento de novos produtos e 

tecnologias e o reforço à marca no mercado doméstico. 

Santos e Muller (2008), por sua vez, objetivaram verificar se a internacionalização de 

empresas brasileiras gerava valor para seus acionistas. Para tanto, foi definida uma amostra 

composta por dois conjuntos de ações, um de empresas brasileiras multinacionais e outro de 

empresas brasileiras domésticas. O desempenho de cada grupo foi comparado considerando-

se o critério da internacionalização. Observou-se que a internacionalização gerava valor aos 

acionistas, exceto na comparação de setores, onde se identificaram divergências. 

Stal (2010) tratou da estratégia de internacionalização, suas motivações e trajetória, 

em estudo de caso em cinco firmas brasileiras de setores industriais diferentes. As empresas 

estudadas começaram seu processo de internacionalização exportando e expandiram-no por 

meio de escritórios, franquias e fábricas próprias em escala global. Seus achados revelaram a 

internacionalização como uma fonte de vantagem competitiva nestas empresas. Assim como 

em Stal (2010), Silva et al. (2013), ao analisarem o processo de internacionalização de uma 

empresa venezuelana de mineração, concluíram que a estratégia de internacionalização trouxe 

muitos benefícios à empresa, como novas parcerias com fornecedores, competitividade e 

maior desempenho administrativo. 
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Floriani e Fleury (2012) examinaram a ligação entre o grau de internacionalização, o 

desempenho financeiro e as competências internacionais de Pequenas e Médias empresas 

brasileiras. Foram utilizados dados obtidos por meio de um survey, e como técnica estatística 

a modelagem de equações estruturais. Os resultados apontaram que aumentando o grau de 

internacionalização, as empresas desenvolveram competências internacionais atingindo maior 

desempenho financeiro. Enquanto isso, Aragão e Teixeira (2012) analisaram o processo de 

internacionalização com um estudo de caso na Lumentech. Seus achados revelaram que, ao 

ultrapassar alguns obstáculos iniciais, tais como as definições legais do novo país e a escassez 

de recursos internos organizacionais, a internacionalização esteve totalmente ligada à 

sobrevivência da empresa estudada ao passo que trouxe benefícios em resultados financeiros e 

fortalecimento competitivo nos mercados externos. 

No entanto, indo de encontro às conclusões expostas nos estudos de Santos e Muller 

(2008), Floriani e Fleury (2012) e Aragão e Teixeira (2012) na pesquisa de Platchek, Floriani 

e Boroni (2012) foi realizado um survey com as empresas do setor têxtil de Santa Catarina 

para investigar se o grau de internacionalização (GRI) afetava o seu desempenho exportador. 

Foram analisadas vendas de exportação, número de países, experiência no mercado externo, 

tamanho da empresa e indicadores de satisfação com a exportação. Observou-se que e o GRI 

não influencia na lucratividade das exportações (desempenho exportador) dessas empresas. 

Convergentemente a Platchek, Floriani e Boroni (2012), Silva e Boaventura (2011) 

trataram em sua pesquisa da internacionalização e a relação com o desempenho financeiro no 

grupo composto por 173 firmas brasileiras. Seus resultados apontaram correlações fracas 

entre a conquista de novos mercados e o desempenho financeiro, ou seja, a 

internacionalização prejudicava a margem de rentabilidade dessas empresas estudadas.  

Em linha similar, Andrade e Galina (2013) investigaram o relacionamento entre o grau 

de internacionalização e desempenho, de modo pontual em multinacionais, especificamente 

em economias em desenvolvimento. Buscou-se verificar se a estratégia de internacionalização 

em tais empresas foi traduzida em eficiência e eficácia para seus negócios. Os resultados da 

pesquisa indicaram relação linear-negativa entre os construtos, evidenciando que, diante de 

maior grau de internacionalização, essas empresas podem tender a desempenhos menores.  

Ressalta-se que, à distinção das pesquisas elencadas sobre as temáticas em evidência, 

o presente estudo pretende analisar a interação entre as estratégias de internacionalização e o 

desempenho nas maiores companhias abertas do Brasil, grupo representativo, considerando-se 

sua relevância econômica para o referido contexto. Pretende-se dar robustez à discussão em 

torno dos impactos da inserção internacional no desempenho de firmas brasileiras, visto que 

os resultados apontados mostram-se, em alguns momentos, contraditórios. Buscou-se ainda, 

como diferencial, a materialização da evidência empírica considerando-se a multiplicidade de 

estratégias de internacionalização – perspectiva esta subsidiada pela ótica proeminente da 

abordagem contingencial. Em termos práticos, a pesquisa contribui na identificação de 

estratégias [de internacionalização] como potenciais espelhos da melhoria de desempenho ou 

da corrosão dos retornos alcançados pelas empresas. 

3 Método da Pesquisa 

3.1 Classificação da pesquisa, coleta de dados, população e amostra 

Por se debruçar à análise da interação que abarca, concomitantemente, as estratégias 

de internacionalização e o desempenho, pontualmente no escopo das firmas brasileiras com 

capital aberto, esta pesquisa enquadra-se como descritiva, porque, segundo Collis e Hussey 

(2005), preocupa-se com a identificação e obtenção de características acerca de determinado 

problema em um agrupamento específico. Dentre as fontes de coleta dos dados encontram-se, 

principalmente, as demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial e Demonstração do 

Resultado do Exercício), bem como os Formulários de Referência (FR) das empresas, 

alusivos ao exercício social findo em 2012.  
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Quanto à abordagem, para Sampieri, Collado e Lucio (2013), este estudo pode ser 

denominado como quantitativo, pela utilização de técnicas estatísticas para tratamento e 

análise dos dados – Testes de Diferença de Médias e Análise de Correspondência. Ressalta-se, 

no entanto, o emprego da Análise de Conteúdo como técnica qualitativa, especificamente à 

etapa de coleta de dados. Inicialmente recorreu-se a esta técnica, aplicada aos documentos das 

empresas, em especial, aos Formulários de Referência, de onde se obteve a maior parte dos 

dados de internacionalização demandados. Segundo Bardin (1977), na análise de conteúdo 

informações suplementares são fornecidas ao pesquisador, que percorre fases de pré-análise 

(seleção do material), exploração do material (documentos), e de tratamento dos resultados, 

inferência e sua interpretação. Em seguida, de posse dos dados relativos à internacionalização 

e desempenho, desenvolveu-se o tratamento quantitativo dos dados, detalhado adiante. 

A população da pesquisa compreende as 100 maiores empresas de capital aberto do 

Brasil, segundo a Revista Exame Melhores e Maiores, edição 2013. Destas, apenas a empresa 

Amil fora excluída, pois no período de coleta não se encontrava listada na BM&FBovespa, 

perfazendo-se assim uma composição amostral de 99 empresas. 

3.2 Descrição das variáveis 

Obedecendo-se à perspectiva contingencial, são apresentados, no Quadro 1, quatro 

aspectos da inserção da empresa no mercado externo considerados na análise da interação que 

envolve os dois construtos internacionalização e desempenho. Mostram-se, respectivamente, 

os aspectos considerados da internacionalização, a métrica empregada, as fontes de coleta dos 

dados e o aporte teórico que fundamenta a variável tomada na pesquisa. 

Quadro 1 – Variáveis consideradas na descrição da internacionalização  
Aspecto Métrica utilizada Fontes de coleta Aporte teórico 

Internacionalização 

do capital social 

Participação de 

acionistas estrangeiros 

no capital social da 

empresa  

Formulário 

de 

Referência 

(FR) 

 

Item 15.1/2 – 

Posição 

acionária 

Masullo e Lemme (2009); Maia, 

Vasconcelos e De Luca (2013); 

Santos, Vasconcelos e De Luca 

(2013) 

Internacionalização 

das receitas 

Proporção de receitas 

derivadas do exterior 

Item 7.7 – 

Receitas 

relevantes no 

exterior 

Sullivan (1994); Ruigrok e 

Wagner (2003); Hassel et al. 

(2003); Platchek, Floriani e 

Borini (2012); Mitter et al. 

(2012) 

Internacionalização 

dos mercados 

Quantidade de países 

onde a empresa tem 

instalações 

Item 7.1 – 

Descrição - 

atividades do 

emissor/ 

controladas 

Machado-da-Silva; Fernandes 

(1999); Ruigrok e Wagner 

(2003); Floriani e Fleury (2012) 

Internacionalização 

por meio de ADRs 
Emissão de ADRs JP Morgan’s ADR  

Procianoy e Verdi (2009); Souza, 

Murcia e Marcon (2011); Santos, 

Almeida e Bezerra (2013) 

Fonte: Elaborado pela autora com base na revisão da literatura. 

No que se refere às medidas relativas aos aspectos de desempenho, no Quadro 2 

encontram-se as variáveis consideradas neste estudo. De maneira semelhante ao observado no 

Quadro 1, também são evidenciados os aspectos (desempenho), descrição e métrica, fontes de 

coleta dos dados, e fundamentação teórica da variável. 

Quadro 2 – Variáveis consideradas na descrição do desempenho e do risco  
Aspecto Descrição Métrica Fontes de Coleta Aporte teórico 

Desempenho 

Return on Assets 

(ROA) – expressa a 

remuneração dos ativos 

da empresa 

Lucro Líquido (LL) 

equacionado pelo Ativo 

Total (AT) 

Balanço 

Patrimonial (BP) 

e Demonstração 

do Resultado do 

Exercício (DRE) 

Assaf Neto (2010); 

Santos et al. (2011); 

Lopes (2012); 

Floriani e Fleury 

(2012) 
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Return on Equity 

(ROE) – expressa a 

remuneração dos 

acionistas da empresa 

Lucro Líquido (LL) 

equacionado pelo 

Patrimônio Líquido (PL) 

Assaf Neto (2010); 

Silva e Boaventura 

(2011); Lopes 

(2012) 

Fonte: Elaborado pela autora com base na revisão da literatura. 

O tratamento dos dados explanados nos Quadros 1 e 2 com intuito de consolidação da 

análise preconizada neste estudo encontra-se detalhada na subseção 3.3, a seguir. 

3.3 Tratamento dos dados 

Para além da avaliação descritiva das variáveis de internacionalização e desempenho 

no grupo das maiores empresas de capital aberto do Brasil, a fim de responder ao problema de 

pesquisa suscitado nesta investigação, considerou-se pertinente realizar o (i) Teste de Mann-

Whitney; e a (ii) Análise de Correspondência (Anacor). 

O Teste de Mann-Whitney (não paramétrico) se faz necessário, conforme Fávero et al. 

(2009), quando se pretende realizar a comparação de determinada variável (desempenho) em 

amostras que tiveram violada a hipótese de normalidade. Assim, para cada estratégia de 

internacionalização foram segregadas as empresas em dois grupos: internacionalizadas e não 

internacionalizadas. Em seguida, foram confrontadas as médias de desempenho em cada um 

dos grupos, consolidando-se, dessa forma a seguinte hipótese a ser testada: 

H1: Há diferenças significativas nas médias de desempenho quando comparadas empresas 

internacionalizadas e não internacionalizadas. 

Por seu turno, a Anacor tem como propósito exibir a associação entre variáveis não 

métricas (categóricas) em um mapa percentual demonstrando a existência de qualquer padrão 

nos dados, como afirmam Fávero et al. (2009). À consecução da Anacor foi imprescindível, 

em primeiro lugar, a transformação das variáveis de internacionalização e desempenho em 

variáveis não métricas. Depois, a aplicação do teste Qui-quadrado que indicaria ocorrência 

(ou não) de associação entre as medidas, requisito este que viabiliza a Anacor. Dessa maneira, 

formulou-se, com base neste teste, a seguinte hipótese a ser testada: 

H2: Há associação envolvendo o grau de inserção internacional e o desempenho das empresas 

brasileiras consideradas. 

Cabe salientar a utilização do software Statistical Package for the Social Sciences 21.0 

(SPSS) em todas as análises estatísticas, estabelecendo-se o nível crítico de significância (p-

value) 0,05 como aceitável. 

4 Análise e Discussão dos Resultados 

4.1 Descrição das estrategias de internacionalização adotadas pelas empresas 

A primeira análise, em congruência com o primeiro dos objetivos específicos, voltou-

se à descrição das estratégias de internacionalização adotadas pelas empresas pertencentes ao 

grupo avaliado. Assim, na Figura 1 são apresentadas as frequências das estratégias de inserção 

internacional das firmas brasileiras estudadas.  

Figura 1 – Estratégias de internacionalização adotadas pelas empresas 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

66 
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51 

30 
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35

70

Capital Social Receitas Mercados ADR
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Diante das estratégias elencadas, de acordo com a Figura 1, notam-se diferentes níveis 

de adesão à internacionalização. A presença de acionistas estrangeiros tem o maior número de 

empresas (66), seguido pela dispersão geográfica das instalações das empresas (51). Quanto à 

exportação, estratégia mais frequente, segundo Floriani e Fleury (2012), observou-se que são 

apenas 36 as empresas que optam por esse segmento de inserção internacional. Finalmente, a 

emissão de ADRs ao mercado norte-americano, maior investidor estrangeiro, alcançou menor 

resultado, com apenas 30 empresas que optaram por essas estratégia. 

Já na Figura 2, com a finalidade de caracterizar a inserção internacional das empresas 

brasileiras, propôs-se classificar o grau de internacionalização das firmas em três grupos (grau 

de inserção Fraco, Moderado e Forte), de acordo com o número de estratégias absorvidas. 

Figura 2 – Grau de inserção internacional das empresas analisadas 

  
Fonte: Dados da pesquisa. 

À luz da segmentação adotada para medição do grau de internacionalização, observa-

se que, na amostra em questão, as maiores empresas abertas do Brasil, prevalece uma inserção 

internacional fraca, visto que, das 99 empresas pesquisadas, 39 delas possuem, no máximo, 1 

(uma) estratégia de internacionalização ante aquelas anteriormente mencionadas. Com grau de 

inserção internacional moderado, o número de 31 empresas dispôs de 2 (duas) estratégias. 

São, portanto, 29 as organizações com 3 (três) ou 4 (quatro) estratégias, denominadas de grau 

Forte. Tal evidência é corroborada por Honório (2009, p. 164) ao afirmar que a inserção 

internacional mostra a expansão da firma rumo ao mercado global, “expressa por meio de 

aspectos financeiros (vendas internacionais) e não financeiros (distância geográfica), em 

associação com os determinantes organizacionais e estratégicos designadores de negócios 

internacionais”. Isso pode ajudar a compreender os diferentes níveis de internacionalização, 

nas empresas brasileiras, observado. 

4.2 Caracterização do desempenho 

Em conveniência ao segundo objetivo específico, na Figura 3 exibe-se a caracterização 

das métricas de desempenho das empresas, os retornos, dos ativos (ROA), e do patrimônio 

líquido (ROE). 

Figura 3 – Estatística descritiva do desempenho das empresas: ROA e ROE 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Os dados apontam que o retorno máximo dos ativos, na amostra, é de 27%, enquanto 

que denominado retorno dos acionistas atingiu 150%. Salienta-se a observância de retornos 

negativos, tanto em relação ao ROA, quanto ao ROE, devido a algumas marcas de prejuízo 

atingidas pelas empresas no período analisado (-0,17 e -2,06, respectivamente). Contudo, em 

média as empresas apresentam ROA (6%) e ROE (14%) positivos, com medianas bem 

próximas às médias, 0,05 e 0,14, nesta mesma ordenação. Evidencia-se assim a elevada 

variação dos resultados observados pelas empresas, muito devido à dispersão entre os portes 

das companhias e também à diversificação setorial. De acordo com Dunning e Lundan (2008), 

alguns segmentos setoriais podem possuir tendência superior à atuação externa; sendo isso um 

fato, além de explicar os diferentes graus de internacionalização apreciados, essa evidência 

ajuda a compreender a diversificação dos desempenhos das empresas, mais ou menos atuantes 

no mercado internacional. 

A caracterização do desempenho também passou por etapa de categorização, bem 

como ocorrera com as estratégias de internacionalização, que culminaram no grau de inserção 

internacional das empresas. Mediante essa demanda, optou-se pela classificação das firmas, à 

semelhança daquela observada na subseção anterior, em três grandes grupos. As disposições 

derivadas do enquadramento do desempenho são evidenciadas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Classificação do desempenho das empresas: ROA e ROE 
Desempenho Classificação Empresas Mínimo Média Máximo 

ROA < Percentil 0,33 Baixo desempenho 34 -0,1676 -0,0017 0,0327 

Percentil 0,33 < ROA < Percentil 0,66 Médio desempenho 32 0,0333 0,0504 0,0717 

ROA > Percentil 0,66 Alto desempenho 34 0,0727 0,1283 0,2680 

Desempenho Classificação Empresas Mínimo Média Máximo 

ROE < Percentil 0,33 Baixo desempenho 33 -2,0645 -0,0602 0,0825 

Percentil 0,33 < ROE < Percentil 0,66 Médio desempenho 32 0,0840 0,1315 0,1636 

ROE > Percentil 0,66 Alto desempenho 34 0,1661 0,3321 1,5029 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na Tabela 1 observam-se os desempenhos denominados em Alto, Médio e Baixo, sob 

critério dos percentis 0,33 e 0,66 como limítrofes. Para Assaf Neto (2010), as medidas de 

posição, caso dos percentis, são interessantes à apuração de um valor-padrão representativo da 

amostra avaliada. Deve-se ressaltar que essa classificação tinha por interesse a compreensão, 

segmentada, do comportamento do desempenho das empresas, além de viabilizar o teste de 

associação entre este e aquele construto, temas centrais desta pesquisa. Estão destacados, 

complementarmente, os limites, superior e inferior, para cada um dos grupos de desempenho, 

adicionada a informação da média do próprio grupo. Como é possível inferir, apenas no bloco 

de Baixo desempenho o valor médio é negativo, elevando-se nos demais grupos onde o valor 

médio nos agrupamentos de Alto desempenho são mais que o dobro do retorno no grupo de 

Baixo desempenho. 

4.3 Comparativo do desempenho para cada estratégia de internacionalização 

Em busca da terceira das metas secundárias da pesquisa, identificar semelhanças e 

distinções de desempenho no que tange as estratégias de internacionalização, vê-se na Tabela 

2, realizado, um comparativo do desempenho, ROA e ROE, considerando-se a ausência ou 

não das estratégias de internacionalização consideradas na pesquisa. 

Tabela 2 – Comparativos do desempenho médio para cada estratégia de internacionalização 

R
O

A
 

Internacionalização Capital Social Receitas Mercados ADRs 

Grupo 1 = Sim 

Grupo 2 = Não 

Grupo 1 0,0522 Grupo 1 0,0474 Grupo 1 0,0566 Grupo 1 0,0428 

Grupo 2 0,0752 Grupo 2 0,0669 Grupo 2 0,0612 Grupo 2 0,0779 

Relação (G2/G1) 1,4406 1,4114 1,0813 1,8201 

Diferença (G2 – G1)% 44,06% 41,14% 8,13% 82,01% 

R
O

E
 Internacionalização Capital Social Receitas Mercados ADRs 

Grupo 1 = Sim 

Grupo 2 = Não 

Grupo 1 0,1054 Grupo 1 0,0641 Grupo 1 0,0758 Grupo 1 0,0764 

Grupo 2 0,1987 Grupo 2 0,1779 Grupo 2 0,1629 Grupo 2 0,2004 
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Relação (G2/G1) 1,8852 2,7754 2,1491 2,6230 

Diferença (G1 – G2)% 88,52% 177,54% 114,91% 162,30% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme Tabela 2, nota-se que, integralmente às estratégias de internacionalização, 

os Grupos “2”, composto de empresas não inseridas internacionalmente, apresentaram média 

de desempenho superior àquele aferido pelas empresas componentes dos Grupos “1” – firmas 

internacionalizadas, tanto no ROA (retorno dos ativos), quanto em referência ao ROE (retorno 

do patrimônio líquido). As diferenças mais proeminentes superaram os 177% (Receitas x 

ROE), 160% (ADR x ROE) e 110% (Mercados x ROE). As menores diferenças constatadas 

foram, nesta ordem, 8% (Mercados x ROA) e 40% (Receitas x ROA; Capital Social x ROA), 

aproximadamente.  

De acordo com o ciclo adaptativo da abordagem contingencial, empresas já atuantes 

no mercado externo poderiam angariar resultados superiores àqueles obtidos por empresas 

restritas ao escopo nacional, devido às oportunidades de acessibilidade a recursos estratégicos, 

economias de escala e migração para novos mercados. Aparentemente, não é isso que ocorre 

no contexto brasileiro, levando-se em consideração as empresas estudadas. Dentre as causas 

possíveis, para Smaniotto, Paiva e Vieira (2012, p. 16), a internacionalização ainda configura-

se com “tema recente no ambiente empresarial brasileiro”. Outras decorrências podem ser 

pensadas, tais como as barreiras comerciais, os elevados custos de transação, além dos custos 

informacionais e de regulamentação nos países onde a empresa busca estabelecer-se. Silva e 

Boaventura (2011) tiveram concussão semelhante, tomando-se apenas Investimento Direto no 

Exterior (IDE) como métrica de internacionalização. Resultados distintos foram encontrados 

por Pangarkar (2008) e Santos e Muller (2008). 

Diante das diferenças de desempenho entre empresas internacionalizadas e empresas 

não internacionalizadas, buscou-se verificar, por meio de inferência estatística, quanto eram 

distintas as médias de desempenho. Para tanto, foi realizado teste de comparação de média de 

Mann-Whitney para os retornos nas quatro estratégias discutidas (Tabela 3). 

Tabela 3 – Teste Mann-Whitney 1: desempenho para cada estratégia de internacionalização 

D
es

em
p

e
n

h
o

: 
R

O
A

 

Estratégia de 

Internacionalização 
Empresas 

Média 

do 

Rank 

Soma 

dos 

Ranks 

Mann-

Whitney  

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Capital Social 
Grupo 1 66 46,62 3077,00 

866,00 3077,00 -1,655 0,098* 
Grupo 2 33 56,76 1873,00 

Receitas 
Grupo 1 36 42,76 1539,50 

873,50 1539,50 -1,895 0,058* 
Grupo 2 63 54,13 3410,50 

Mercados 
Grupo 1 30 47,87 1436,00 

971,00 1436,00 -0,487 0,626 
Grupo 2 69 50,93 3514,00 

ADRs 
Grupo 1 51 41,68 2125,50 

799,50 2125,50 -2,972 0,003*** 
Grupo 2 48 58,84 2824,50 

D
es

em
p

e
n

h
o

: 
R

O
E

 

Estratégia de 

Internacionalização 
Empresas 

Média 

do 

Rank 

Soma 

dos 

Ranks 

Mann-

Whitney  

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Capital Social 
Grupo 1 66 46,89 3095,00 

884,00 3095,00 -1,522 0,128 
Grupo 2 33 56,21 1855,00 

Receitas 
Grupo 1 36 41,53 1495,00 

829,00 1495,00 -2,219 0,027** 
Grupo 2 63 54,84 3455,00 

Mercados 
Grupo 1 30 47,60 1428,00 

963,00 1428,00 -0,548 0,584 
Grupo 2 69 51,04 3522,00 

ADRs 
Grupo 1 51 43,31 2209,00 

883,00 2209,00 -2,387 0,017** 
Grupo 2 48 57,10 2741,00 

Nota. *** Significante a 0,01; ** Significante a 0,05; * Significante a 0,10. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Observa-se na Tabela 3 que, com nível de significância de até 10%, atesta-se haver 

diferença de desempenho médio entre empresas internacionalizadas e não internacionalizadas, 
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considerando-se as estratégias: Capital Social (ROA: 10%), Receitas (ROA: 10%; ROE; 5%), 

ADRs (ROA: 1%; ROE: 5%). Dessa evidência pode-se constatar provável interferência ou até 

influência da internacionalização, como estratégia, nos retornos das firmas brasileiras. Assim, 

em linhas gerais, pode se afirmar que as estratégias interferem no desempenho, o que induz à 

aceitação da hipótese H1, porém não na totalidade das estratégias. Os testes proporcionaram o 

entendimento de que, possivelmente, empresas nacionais não sofram os efeitos corrosivos da 

internacionalização, destacando-se em relação ao ROA e ao ROE. 

4.4 Associação entre o grau de inserção internacional e o desempenho 

Por último, esta pesquisa tinha como pretensão verificar como se dava a associação 

entre o grau de inserção internacional e o desempenho das empresas pesquisadas. Conforme 

explicitado no tópico referente ao método da pesquisa, para utilização da Anacor demandava-

se inferir a relação de dependência no tocante às categorias de internacionalização (Figura 2) 

e de desempenho (Tabela 1). A aplicação do teste Qui-quadrado possui essa função, sendo os 

resultados do teste reconhecidos na Tabela 4. 

Tabela 4 – Teste Qui-quadrado 

Associações Observações P-value 

Grau de Inserção Internacional x Desempenho (ROA) 99 0,010*** 

Grau de Inserção Internacional x Desempenho (ROE) 99 0,004*** 

Nota. *** Significante a 0,01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados encontrados na Tabela 4 viabilizam a realização da Anacor, visto que o 

teste demonstrou-se significante em associação a um nível de 1%, inferior àquele tomado por 

esta pesquisa. Destarte, na Figura 1 apresenta-se para a visualização do nível de associação 

entre as variáveis categorizadas: grau de inserção internacional e desempenho. 

Figura 1 – Associação entre a inserção internacional e o retorno dos ativos (ROA) 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

Considerando as classificações apresentadas, respectivamente, na Figura 2 e na Tabela 

1, presentes nas subseções anteriores, dividindo-se a internacionalização em Forte inserção, 

Moderada inserção e Fraca inserção internacional; e o desempenho, segmentado como Alto, 

Médio e Baixo, apresentou-se na Figura 1 mapa perceptual dessa associação.  

A partir da relação de proximidade entre as variáveis no mapa perceptual mostrado na 

Figura 1, percebe-se que uma inserção internacional mais Forte está associada a um Baixo 

retorno dos ativos. Antagonicamente, destaca-se que uma inserção internacional mais Fraca 

pode estar associada a um ROA classificado como Alto. Esse resultado entra em desacordo 
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àqueles auferidos nos estudos de Trevisan (2006), Floriani e Fleury (2012), Silva et al. (2013), 

porém favorável às inferências de Silva e Boaventura (2011), Platchek, Floriani e Fleury 

(2012), além daquelas expostas por Andrade e Galina (2013).  

A segunda análise, similar a anterior, considera todavia, grau de inserção internacional 

a internacionalização em associação ao retorno do patrimônio líquido (Figura 2). 

Figura 2 – Associação entre a inserção internacional e o retorno dos acionistas (ROE) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com a Figura 2, constatam-se evidências mais contundentes da associação 

evidente no mapa percentual. Verificou-se que a Forte participação no mercado internacional 

está bastante associada ao ROE dito Baixo; Enquanto que uma Fraca inserção internacional 

associa-se ao Alto retorno dos acionistas. Os achados novamente corroboram com os estudos 

de Platchek, Floriani e Boroni (2012) e Andrade e Galina (2013). Conclusivamente, se aceita 

a hipótese H2 por se constatar associação, negativa entre os referidos construtos.  

5 Conclusões e Considerações Finais 

O presente estudo pretendeu realizar investigação sobre a interação entre as estratégias 

de internacionalização e o desempenho nas maiores empresas de capital aberto do Brasil, 

discutindo-se, mediante abordagem contingencial, o fenômeno organizacional da adaptação 

estratégica que sofrem as firmas ao rumarem ao mercado externo. Ainda embrionário a esta 

pesquisa, mas amplamente debatido pela literatura, essa relação demonstra-se pertinente visto 

que as empresas encontram-se sujeitas a diversos custos de entrada no mercado internacional, 

sendo este considerado uma oportunidade de negócios regida por altos níveis concorrenciais. 

Como resultados, em princípio, notou-se haver distintos níveis de internacionalização 

nas maiores empresas de capital aberto do Brasil. Algumas estratégias, como aquela do capital 

social, apresentaram-se preferíveis frente à instalação afora do país de origem, emissão de 

ADRs ou a própria exportação, tomada como a primeira etapa de ingresso internacional. Além 

disso, foram sinalizadas diferenças discrepantes de desempenho, quando confrontadas firmas 

não internacionalizadas e internacionalizadas, sendo menor neste grupo. As diferenças foram 

inferidas estatisticamente pelo teste comparativo de médias e depois demostradas mediante 

análise associativa entre o grau de inserção internacional e a qualificação do desempenho.   

Em resumo, constatou-se que uma forte inserção no mercado internacional pode estar 

associada a baixos retornos, tanto dos ativos quanto dos acionistas, o contrário do que parte da 

literatura sinaliza. Em outras palavras, é provável que um alto grau de inserção internacional 

no mercado não doméstico, especificamente nas empresas observadas, resulte na corrosão dos 

seus retornos, ou seja, no descenso de seu desempenho. 
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Em decorrência dos vários benefícios proporcionados pelo direcionamento estratégico 

dado ao mercado externo, apontadas pela literatura, esperava-se que haveria uma interação 

positiva entre o grau de inserção internacional e o desempenho observável. Porém, apesar dos 

achados da literatura, é provável que, no contexto das empresas brasileiras, o esperado não 

esteja ocorrendo (alta internacionalização associados a altos desempenhos). Dentre as várias 

razões para o resultado apurado, considera-se que essa diferenciação do estudo provavelmente 

ocorra pelas empresas não terem percorrido todos os estágios de internacionalização, ou 

encontrarem-se em um estágio intermediário, não captando ainda os benefícios derivados do 

ingresso no mercado externo. Nesse estágio a empresa pode ter seus custos elevados ao ponto 

de impactar negativamente seu desempenho. Outra possível explicação retoma, nas empresas, 

o enfrentamento de dificuldades à adaptação, tratada pela proposta contingencialista, e os 

benefícios, assim, da internacionalização, não se sobrepuseram a esses fatores. 

Cabe destacar, em relação à pesquisa, suas inúmeras limitações, inerentes ao método 

aplicado, sendo, portanto, os achados desta pesquisa, limitados à realidade brasileira, salvo 

pelas generalizações realizadas em observância aos procedimentos metodológicos seguidos. 

Considera-se, para novas propostas, a inclusão da variável tempo de permanência no mercado 

externo, a fim de se constatar sobre a maturidade das firmas e seu efeito no desempenho deste 

tipo de organização. Estudos longitudinais poderiam ser efetivos à verificação da pertinência 

de associação negativa constatada. Recomenda-se utilizar outras abordagens, tal como aquela 

presente na perspectiva dos custos de transação à adesão de estratégias de internacionalização. 

Ademais, interessante seria ainda confrontar a internacionalização e o desempenho no cenário 

dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, inclusive economias emergentes. 
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