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RESUMO 

 

Por meio de um estudo quantitativo, procurou-se medir e analisar as relações entre a idade de 

entrada internacional, a velocidade de internacionalização e o crescimento no exterior 

vigentes em uma amostra de pequenas e médias empresas industriais exportadoras do estado 

de São Paulo. Os resultados indicam que a idade de entrada internacional é uma força 

moderadora, que atua negativamente sobre a relação positiva entre a velocidade de 

internacionalização e o crescimento internacional. Em suma, essas relações são fruto da 

constatação de que as empresas que entraram mais cedo no mercado internacional cresceram 

mais e mais rápidamente que as firmas mais maduras no período considerado. Isso é sinal de 

que, a despeito da consolidação de suas capacidades ao longo dos anos de atuação no mercado 

doméstico pelas PMEs mais maduras,  as empresas jovens parecem estar melhor adaptadas 

para jogar em campos estrangeiros na atualidade, pelo menos nessa etapa de suas trajetórias 

de internacionalização. Uma prova disso é outro fato aqui constatado: diante de um 

competitivo contexto doméstico, marcado pela alta incidência de subsidiárias de 

multinacionais estrangeiras instaladas no parque industrial paulista,  os resultados indicam 

também que a combinação de múltiplos modos de entrada tem sido uma das táticas adotadas 

pelas empresas mais jovens que têm conseguido se expandir no exterior a uma maior 

velocidade, e crescer mais.  

 

Palavras-chave: internacionalização – velocidade – PMEs   

 



 

ABSTRACT  

 

Using quantitative analysis, this dissertation aimed to measure and analyze the relationships 

among international age, internationalization speed and international growth of brazilian small 

and medium size enterprises (SMEs). A sample of exporting and industrial SMEs from Sao 

Paulo was used to calculate these relationships. The results show that the international age is a 

moderating force, with a negative influence on the positive relationship between 

internationalization speed  and their growth in international markets. Summing up, the results 

show that “younger” firms, which started to internationalize their activities at an earlier phase 

of their lives, grew more than those firms that did so when they were more “mature”. This 

finding indicates that, despite “mature” SMEs consolidate their capacities in domestic markets 

over the years, “younger” ones seem to be better adapted to go abroad, at least on this phase 

of their internalization process. Another finding of this dissertation confirms that relationship 

in a domestic market characterized by fierce competition due to the presence of industrial 

multinational companies subsidiaries, as it is the case of Sao Paulo, younger firms that have 

been successful in expanding abroad faster and in growing more that their counterparts have 

been using multiple ways to access international markets. 

 

Key words: internationalization – speed - SMEs 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de conhecer as relações entre a 

idade de entrada internacional, a velocidade de internacionalização e o crescimento no 

exterior das pequenas e médias empresas industriais brasileiras. 

 

Essa discussão encontra respaldo nas profundas transformações que atingiram a sociedade nas 

últimas décadas. Desde o final dos anos 80, as revoluções tecnológicas que emergiram em 

meio à crescente globalização deram novo impulso à internacionalização das empresas.  

 

Nesse contexto, a despeito do crescente interesse acadêmico sobre o tema da 

internacionalização, seu próprio conceito ainda não foi claramente definido, e não existe na 

literatura uma definição aceita de forma geral para esse termo. Mas independente da 

abordagem teórica, em essência, a internacionalização se refere ao envolvimento das 

empresas com negócios no exterior. 

 

No âmbito desta pesquisa, a noção de internacionalização se limita às  atividades de negócios 

das empresas que buscam prosperar em mercados além das fronteiras nacionais, 

intrinsecamente ligadas à sua dinâmica de crescimento (PENROSE, 1959), admitindo 

qualquer forma de atendimento a mercados externos, tais como exportação, licenciamento ou 

investimentos estrangeiros diretos (BUCKLEY e GHAURI, 1999). 

 

O processo de internacionalização se desenvolve ao longo do tempo. Porém, na literatura de 

negócios, é recente o maior enfoque dado a essa perspectiva temporal. Antes considerada 

periférica nos estudos organizacionais, vem ganhando força, se concentrando não apenas nos 

processos e práticas, como também nas suas trajetórias e na rapidez com que se movem 

(ANCONA et. al, 2001).  

 

Isso parece estar acontecendo porque, hoje em dia, a dinâmica dos mercados e dos negócios 

estimula empreender oportunidades de expansão tão logo sejam identificadas. Nesse contexto, 

também é conveniente desenvolvê-las rapidamente, de modo a ganhar first mover advantages 

(vantagens de ser o pioneiro),  deslocar as curvas de aprendizado para cima (scale up) e 
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explorar oportunidades de lucro antes dos grandes competidores globais (EISENHARDT e 

BROWN, 1998).  

 

Em virtude disso, há indícios de que tem ocorrido mudanças nas relações entre os dois 

principais marcos temporais da trajetória de internacionalização das empresas, quais sejam, a 

idade de entrada internacional e a velocidade  de internacionalização subsequente, com o 

crescimento no exterior (FIG.1):  

 

 

Figura 1: O processo de internacionalização sob a perspectiva temporal 
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Tendo esse cenário como pano de fundo, empresas brasileiras, bem como organizações de 

outros países, desenvolvidos e emergentes, têm experimentado com frequência uma crescente 

internacionalização. O aumento do comércio internacional e a expansão do volume de 

investimentos estrangeiros diretos (IEDs) são os principais indicadores desse movimento. Mas 

a despeito do importante papel das empresas de grande porte, existem evidências de que, além 

de crescente, o fenômeno da internacionalização na atualidade envolve também  um processo 

de aceleração (DANIELS e RADEBAUGH, 2001), que atinge principalmente pequenas e 

médias empresas ao redor do mundo. Com efeito, cresce a rapidez com que muitas 

organizações, relativamente novas e de menor porte, estão se envolvendo em negócios no 

exterior (OVIATT e McDOUGALL, 1999). Aliás, segundo os autores, o tamanho da empresa 

deixou de ser obstáculo à atuação internacional.  

 

Sob o enfoque temporal, teoricamente, levam a cabo o processo de internacionalização 

empresas que se encontram em diferentes fases de desenvolvimento. Embora seja  comum a 

idéia de evolução incremental da atuação da firma no exterior, teorias tradicionais, como a da 

escola de Uppsala, anunciam que empresas mais maduras entram em mercados estrangeiros 

quando normalmente já se firmaram em sua base doméstica. Em contraste, teorias mais 

recentes, tal como o Empreendedorismo Internacional, tratam especificamente do caso de 

firmas que começam a se internacionalizar logo depois de terem sido fundadas, mesmo antes 

de suas competências internas estarem consolidadas.  

 

Assim, à faixa de idade da firma quando se dá o início da internacionalização está subjacente 

a idéia de que empresas que se envolvem com mercados internacionais a partir de sua 

maturidade, e firmas que atendem a clientes no exterior desde jovens, não parecem se calcar 

nos mesmos tipos de capacidades, o que pode gerar impactos distintos sobre suas trajetórias 

de crescimento e desenvolvimento (CELLARD e PRANGE, 2007).  

 

Mas ainda pouco se sabe sobre os impactos dessas duas diferentes condições de entrada 

internacional sobre o desempenho das empresas ao longo de suas trajetórias de 

internacionalização. Na verdade, estudos recentes indicam que existe uma ligação entre o 

desempenho das empresas e o tipo de processo de internacionalização seguido por elas 

(VERMEULEN e BARKEMA, 2002), ou melhor, que a noção de que a rentabilidade das 

empresas pode aumentar por meio da expansão internacional depende da escolha de uma 

estratégia balanceada, que combine velocidade, escopo e regularidade desse processo. 
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Também já se sabe que, no caso de empresas multinacionais de grande porte, há uma relação 

negativa entre a idade da firma quando se deu o início de sua entrada em mercados 

estrangeiros (international age) e sua taxa de crescimento internacional (CELLARD e 

PRANGE, 2007). 

 

Porém, os autores que já investigaram os impactos sobre o desempenho externo, tanto da 

velocidade como da idade de entrada internacional,  tomaram em sua amostra de pesquisa 

grandes empresas multinacionais, que já se encontravam em estágios de internacionalização 

mais avançados, com considerável montante de investimentos estrangeiros diretos alocados 

em diversas subsidiárias instaladas em vários países. Ou seja, tem-se estudado esse tema 

focando organizações que já conseguiram superar os entraves ao crescimento e 

desenvolvimento impostos pela crítica escassez de recursos, tão comum às empresas de menor 

porte (PENROSE, 1959). 

 

Por isso, o presente trabalho foi levado a cabo com o intuito de começar a preencher essa 

lacuna teórica, procurando conhecer as relações entre a idade de entrada internacional, a 

velocidade de internacionalização subsequente e o desempenho no exterior das empresas de 

pequeno e médio porte – PMEs. 

 

A tese central desta pesquisa é de que, no caso das PMEs industriais, a idade de entrada 

internacional é uma força moderadora, que atua negativamente sobre a relação positiva 

entre a velocidade de internacionalização e o crescimento no exterior.  

 

A constatação dessas relações entre essas duas variáveis temporais e o crescimento no exterior 

basicamente significa que, quanto mais cedo uma empresa começa a explorar mercados no 

exterior, mais rapidamente ela conseguirá se expandir internacionalmente e maior será seu 

crescimento externo em um certo período.  

 

Assim, em uma realidade de escassez de dados e conhecimentos, esta pesquisa se dedicou a 

um estudo mais aprofundado acerca do fenômeno da internacionalização de pequenas e 

médias empresas no Brasil sob a perspectiva temporal.  

 

 

 



     14 

A partir de uma pesquisa fundamental, do tipo survey, foram analisadas empresas industriais 

brasileiras, de pequeno e médio porte, cujas matrizes estão sediadas no estado de São Paulo, e 

que exportaram bens de forma direta em 2004, 2005 e 2006. Tendo em mente que as 

empresas exportadoras poderiam se encontrar em diferentes estágios de exportação, optou-se 

por estudar empresas que já estivessem completamente comprometidas com a atividade 

exportadora, vendendo regularmente a clientes no exterior de forma direta (MACHADO, 

2005).  

 

O desenvolvimento do trabalho foi baseado em uma pesquisa quantitativa. A partir da 

listagem de empresas que exportaram bens em 2006, fornecida pelo Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e comércio Exterior - MDIC,  foi extraída uma amostra quase-

aleatória. A pesquisa combinou dados primários e secundários. Os dados primários foram 

obtidos por meio de entrevistas estruturadas junto aos profissionais responsáveis pelas 

exportações das empresas. O instrumento de coleta foi um questionário, criado especialmente 

para esta pesquisa. Já os secundários foram obtidos na Receita Federal, no IBGE e nos sites 

das empresas pesquisadas. As informações coletadas foram analisadas utilizando recursos de 

estatística descritiva e de análise multivariada. Foram extraídos aspectos pertinentes ao 

problema e aos objetivos propostos, de maneira a resultar em um trabalho sistematizado,  

procurando configurá-lo a partir de uma análise objetiva e clara do fenômeno que se 

pretendeu estudar. 

 

É dentro dessa perspectiva, que esta tese irá apresentar, na sequência, o problema e sua 

justificativa, o referencial teórico utilizado, os objetivos propostos (geral e específicos), bem 

como o detalhamento dos procedimentos metodológicos e a apresentação e análise dos 

resultados. O último capítulo é dedicado às considerações finais.  

 

Inicialmente, o marco teórico apresenta estudos que abordam a perspectiva temporal da 

internacionalização, com ênfase às três variáveis centrais desta pesquisa: idade de entrada 

internacional, velocidade de internacionalização e desempenho internacional da firma. O 

outro item discorre sobre o pano de fundo que permeou a investigação do tema da pesquisa, 

mostrando dados gerais sobre a internacionalização crescente e em aceleração, situando-a  no 

cenário mundial de franca expansão do comércio internacional que vigorou até 2007, focando 

o Brasil e os países emergentes.  
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2. COLOCAÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

 

Como ponto de partida, é possível  indicar as seguintes indagações: 

 

Quais as relações entre a idade de entrada internacional, a velocidade de 

internacionalização subsequente e o crescimento no exterior das pequenas e médias 

empresas  industriais brasileiras? 

 

A investigação da problemática apresentada justifica-se, primeiramente, pelo contexto atual, 

que resultou na ênfase contemporânea dada à internacionalização de empresas. Mudanças no 

caráter da economia mundial subjacentes à globalização, particularmente na rede de 

interconexões entre firmas, vêm sendo responsáveis por inovadores padrões de expansão 

internacional, que estão levando empresas ao redor do mundo a se engajarem  em atividades 

de negócios internacionais bem mais cedo do que têm feito historicamente em seus ciclos de 

vida (SCHRADER, OVIATT e McDOUGALL, 2000).  

 

Talvez isso esteja acontecendo porque o aprofundamento da globalização acabou transferindo 

o mercado internacional para dentro das fronteiras nacionais, devido à maciça presença de 

empresas estrangeiras no mercado doméstico (MELSOHN, 2006). Inclusive, segundo a 

autora, alguns setores da economia já não apresentam mais distinção dos níveis de 

competitividade entre os mercados doméstico e internacional. Assim, por razões de 

sobrevivência, a precocidade cada vez mais frequente do início da internacionalização das 

pequenas e médias empresas estaria associada à questão da adaptação interna aos níveis 

competitivos internacionais que vigoram também no mercado doméstico. 

 

Aliás, embora a maior parte das discussões sobre globalização gire em torno das pressões 

exercidas pelo “Centro” (América do Norte, Europa e Japão) no sentido de criar 

uniformidade, convergência e homogeneidade, sacrificando os demais países da “Periferia”, é 

preciso levar em conta outro aspecto que tem recebido muito menos atenção: uma pressão 

oposta exercida pela “Periferia” sobre o “Centro”, na medida em que firmas e instituições de 

nações emergentes estão se movendo muito rapidamente para tirar proveito de oportunidades 

geradas ao longo da criação de mercados e padrões de desenvolvimento industrial globais 

(MATHEWS, 2001).   



     16 

 

Uma pesquisa produzida pela OCDE em 1997 (citada por SCHRADER, OVIATT e 

McDOUGALL, 2000) revelou que, no final dos anos 90, um quarto das pequenas empresas 

manufatureiras de 26 países já auferia cerca de 10% de seus lucros advindos de fontes 

estrangeiras. Além disso, foi estimado que, em 2005, esse montante de firmas chegaria a um 

terço do total, e que entre 1% e 2% das empresas de pequeno porte seriam internacionais 

desde o início de sua fundação (born globals).  

 

No caso do Brasil, ainda é bem inferior o percentual de PMEs que atuam no mercado 

internacional. Entretanto, já há estudos que mostram a existência de born globals pertencentes 

a setores de serviços, como software (ROCHA, 2005) e licenciamento de conteúdos editoriais 

e jornalísticos (CARVALHO e PAES, 2006).  

 

Assim, outra justificativa para este trabalho é a possibilidade de ampliar os conhecimentos 

sobre a ocorrência aqui no Brasil do fenômeno constatado pela OCDE, investigando PMEs 

industriais em processo de internacionalização. 

 

Além do mais, os estudos de Melsohn (2006) indicam uma transformação paradigmática 

recente do perfil e do comportamento das empresas de menor porte em comparação às PMEs 

exportadoras brasileiras pesquisadas nos primeiros estudos nacionais sobre o tema. Em 

particular, as empresas estudadas pela autora apontaram para a maior pró-atividade e visão 

internacional, além da influência da rede de relacionamentos das mesmas em seu processo de 

internacionalização.   

 

Nesse sentido, a presente pesquisa se justifica também pela possibilidade de medir 

quantitativamente alguns dos efeitos das mudanças organizacionais internas conduzidas pelas 

PMEs nacionais decorrentes  das pressões competitivas ligadas à globalização. Espera-se que 

esses efeitos indiretamente se reflitam nas relações entre idade de entrada internacional, 

velocidade de internacionalização e crescimento internacional.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O marco teórico desta pesquisa foi constituído visando estabelecer ligações entre as 

proposições iniciais e os critérios de análise e interpretação dos dados coletados. Em função 

disso, a consulta à literatura procurou investigar como tem sido estudada a perspectiva 

temporal do processo de internacionalização, mostrando como diversos autores fragmentam-

na, para facilitar o estudo das trajetórias de internacionalização das empresas. Em seguida, 

discorre-se sobre o pano de fundo que permeou a investigação do tema da pesquisa, 

mostrando dados gerais sobre a internacionalização crescente e em aceleração, situando-a no 

cenário mundial de franca expansão do comércio internacional que vigorou até 2007, com 

ênfase no Brasil e no grupo de países emergentes.  
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3.1 – Internacionalização sob a perspectiva temporal 

 

A internacionalização das empresas se desenvolve ao longo do tempo, concomitantemente a 

seu processo de crescimento e desenvolvimento. Mas essa perspectiva temporal foi 

negligenciada durante décadas pelos  estudiosos da área. Por exemplo, uma das questões 

básicas, cujas respostas foram identificadas por Dib e Carneiro (2006) em seis consagradas 

teorias sobre internacionalização - Teoria do poder de mercado, Teoria da internalização, 

Paradigma eclético, Modelo de Uppsala, Perspectiva de networks e Empreendedorismo 

internacional - foi a de quando as empresas se internacionalizam. Eles concluíram que 

nenhuma das teorias analisadas tem abrangência suficiente para fornecer respostas completas 

para essa questão, como resume o QUADRO 1 abaixo: 

 

Teorias Quando? 
Poder de Mercado Conforme as oportunidades para reforçar a posição de monopólio em cada país 
Internalização Abordagem não é explícita em relação ao momento inicial. Depois, seguiria a lógica 

da maximização de lucros via o aproveitamento de janelas de oportunidade 
Paradigma Eclético Segue a linha da internalização 
Modelo de Estágios 
de Uppsala 

Momento inicial: saturação do mercado doméstico 
Expansão: conforme o conhecimento for gradualmente sendo obtido com a 
experiência internacional 

Networks Quando a rede de negócios assim compelir, ou seja, quando houver necessidade de 
criar ou desenvolver relacionamentos 

Empreendedorismo 
Internacional 

Quando o tomador de decisão julgar adequado 

 

Quadro 1 - Principais respostas das teorias à questão de quando as empresas se internacionalizam 
                   Fonte: Adaptado de Dib e Carneiro (2006, p.10). 

 

Porém, essa perspectiva temporal vem ganhando força, se concentrando não apenas nos 

processos e práticas, como também nas suas trajetórias e quão rápido se movem (ANCONA, 

2001).  

 

Talvez isso esteja acontecendo porque, hoje em dia, a dinâmica dos mercados e dos negócios 

estimula  explorar oportunidades de expansão tão logo sejam identificadas. Além disso, 

também é conveniente desenvolvê-las rapidamente, de modo a ganhar first mover advantages 

(vantagens de ser o pioneiro),  deslocar as curvas de aprendizado para cima (scale up) e 

explorar oportunidades de lucro antes dos grandes competidores globais (EISENHARDT e 

BROWN, 1998).  
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É importante ressaltar que o estudo do tempo no processo de internacionalização de empresas 

faz sentido quando medido e analisado em termos do intervalo no qual ocorrem determinados 

sub-processos, que podem ou não ocorrer simultaneamente. 

 

Essa perspectiva temporal vem sendo abordada com destaque pelos estudiosos que seguem a 

linha do Empreendedorismo Internacional. Eles têm se preocupado mais com o início da 

internacionalização, procurando explicar as condições que propiciam a relativa precoce 

entrada das empresas  em mercados externos. Essa corrente teórica tem se concentrado em um 

grupo especial de organizações conhecidas como born globals ou INVs – international new 

ventures (Rennie, 1993; Olviat e McDougall, 1994; Autio, Sapienza e Almeida, 2000; Rocha, 

2005; Carvalho, 2006).   

 

Mas alguns trabalhos já apontam para a necessidade de se avaliar outros aspectos da  

internacionalização sob a perspectiva temporal. Além do precoce envolvimento em atividades 

internacionais (precocity) enfatizado pelos adeptos do Empreendedorismo Internacional, 

Zucchella et. al (2007) e Vermeulen e Barkema (2002) abordam outros desses aspectos: a 

velocidade de crescimento subsequente (speed), seu passo (pace) e ritmo (rhythm), como será 

visto mais adiante.  

 

Oviat e MacDougall (2005) trataram essa noção mais ampla do tempo no âmbito dos negócios 

internacionais como velocidade de internacionalização, que para eles transmite a noção de 

taxa ou variação. Mesmo assim, didaticamente, a velocidade do processo de 

internacionalização foi fragmentada por eles em três partes, chamadas de aspectos vitais pelos 

autores: 1) o tempo decorrido entre a identificação de uma oportunidade por uma empresa e 

sua primeira entrada em mercados no exterior; 2) a velocidade com que a abrângência de 

países se expande, ou seja, quão rapidamente as entradas em países estrangeiros se acumulam 

e quão rapidamente se dá a inserção em países psicologicamente distantes; 3) a velocidade de 

crescimento do nível de comprometimento internacional (commitment), que para eles é 

representado pelo ritmo do crescimento da porcentagem das receitas internacionais.  

 

Mesmo tendo abordado esses distintos aspectos da velocidade internacional, a preocupação 

central dos autores foi propor um modelo conceitual que descreve os tipos de interação entre 

os diversos fatores (variáveis) que explicariam as diferentes velocidades de 
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internacionalização experimentadas pelas empresas (FIG. 2). Esse modelo está calcado na 

premissa de que a velocidade de internacionalização é determinada por quatro tipos de forças: 

possibilitadoras, motivadoras, mediadoras e moderadoras (enabling, motivating, mediating,  

moderating). Entretanto, os autores não se preocuparam com os eventuais impactos da 

velocidade sobre o desempenho internacional das empresas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 - Um modelo de forças que influenciam a velocidade de internacionalização 
                 Fonte: Oviatt e McDougall, 2005, p.541 
 

Já para Autio, Sapienza e Almeida (2000), é preciso ter em mente que a noção de velocidade 

de internacionalização envolve duas variáveis estreitamente relacionadas, porém, distintas: 1) 

o lapso de tempo entre a fundação de uma firma e o início de suas operações internacionais; 

2) a velocidade do subsequente crescimento internacional, ou melhor, quão rapidamente 

crescem suas vendas internacionais após o commitment inicial (os autores definiram vendas 

internacionais como o total da receita de vendas derivada de exportações e de outras 

operações no exterior). 

 

Para Lummaa (2002), que também se preocupa com a atuação internacional de empresas 

nascidas globais, a velocidade é mensurada pelo intervalo de tempo no qual uma organização 

avança dentro das seguintes dimensões do processo de internacionalização: profundidade 

(depth), distância (distance) e diversidade (diversity).  
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Tecnologia 
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Transporte 

 
Oportunidade  
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Entrada inicial 
Escopo de países 
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Moderadora 
Rede de relacionamentos 

Força dos laços 
Tamanho da rede 

Densidade da rede 

Moderadora 
Conhecimentos  
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A profundidade (depth) reflete o grau de envolvimento da empresa com o exterior, 

mensurada, segundo o autor, pelos seguintes indicadores: 1) o número e tipo de atividades da 

cadeia de valor da empresa operadas no exterior; 2) o grau de internalização das atividades 

internacionais, que é a porcentagem de atividades operadas no exterior pela própria firma ou 

sob sua governança; 3) percentual das vendas internacionais sobre o total de vendas da 

organização; 4) porcentagem de empregados alocados nas operações internacionais da 

empresa. 

 

Já a dimensão distância (distance) mensura o aspecto físico e cultural da internacionalização, 

estimado por Lummaa (2002) a partir da diversidade geográfica. Segundo ele, a distância 

entre diferentes localidades cujos mercados a empresa se inseriu força a companhia a espalhar 

seus recursos. Além do custo de se mover para novas localidades, a distância cultural aumenta 

a complexidade da gestão das operações, o que demanda ainda mais recursos. O autor adotou 

os seguintes intrumentos para mensurar a distância: 1) número de países onde a empresa está 

presente; 2) número de clusters culturais onde a firma atua; 3)  número de regiões geográficas 

do planeta atendidas pela empresa. 

 

Diversidade (diversity) foi criada pelo mesmo autor para refletir o nível de diversidade dos 

meios operacionais utilizados pela empresa ao longo de sua trajetória  de  internacionalização. 

Foi definida por ele como a combinação de diferentes modos de entrada em mercados 

estrangeiros, dentre as sete categorias de McNaughton (2001): subsidiária, exportação direta, 

joint venture, aliança, licenciamento, distribuidor e múltiplos canais. 

 

Ao contrário dos autores citados acima, que pertencem à corrente do Empreendedorismo 

Internacional, a visão de Daniels e Radenbaugh (2001) sobre a questão do tempo no processo 

de  internacionalização está mais alinhada à escola de Uppsala, na medida em que adotam a 

premissa de que a forma de atuação da empresa se dá em função da minimização dos riscos de 

operar no exterior por meio da aprendizagem e acúmulo de conhecimentos, que ocorrem 

inicialmente e se consolidam no mercado doméstico. Além disso, admitem que o aumento 

sucessivo dos níveis de comprometimento internacional de recursos acompanha a trajetória de 

crescimento do porte da empresa ao longo dos anos. 

 

Em vez de três, segundo os autores, são cinco os eixos, ou dimensões, do processo de 

internacionalização, como pode ser visto na FIG.3 a seguir:  
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Figura 3 – O padrão usual de internacionalização  
                  Fonte: Daniels e Radenbaugh, 2001, p.25 
                  Quanto mais longe uma empresa se mover em relação ao centro do diagrama, ao longo de qualquer 
                  um dos eixos, maior será seu commitment internacional. Esse movimento não precisa ocorrer à  
                  mesma velocidade em cada eixo. 
 

a) ímpeto estratégico para os negócios internacionais; b) condução das operações no exterior 

internalizadas ou de forma externa, por terceiros; c) modo de operações; d)número de países 

estrangeiros onde a empresa atua; e) grau de similaridade das nações estrangeiras onde a 

firma atua no exterior com o país doméstico. O modelo dos autores apresenta três níveis de 

profundidade (ou estados) pelos quais a empresa se move ao longo do tempo, em sua 

trajetória de internacionalização. Isso, segundo os autores, reflete o grau de commitment 

internacional de uma empresa em cada dimensão - baixo, médio e alto, em um certo ponto no 

tempo. 

E) 
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Daniels e Radenbaugh (2001)  afirmam que uma organização não se move necessariamente à 

mesma velocidade ao longo dos cinco eixos em seu processo de internacionalização. De 

acordo com eles, um movimento mais lento em um eixo pode liberar recursos para uma 

evolução mais rápida em outra dimensão.  

 

Mesmo estando também subjacente em seus estudos as premissas centrais da tradicional 

escola de Uppsala, outros autores abordam a questão do tempo e da velocidade dentro de uma 

visão mais restrita do processo de internacionalização: a que se limita às empresas 

multinacionais de grande porte, que se expandem internacionalmente por meio do aumento de 

investimentos estrangeiros diretos em instalações de novas subsidiárias - correspondente ao 

nível alto da dimensão “ modo de operações” do modelo de Daniels e Radenbaugh (2001). 

 

Esse é o caso de Vermeulen e Barkema (2002), para quem a velocidade indica quanta 

expansão internacional de uma corporação ocorre em um certo período de tempo. Para 

mensurar essa velocidade, os autores calcularam uma média, que é igual ao número de 

subsidiárias estrangeiras da companhia em um certo ano dividido pelo número de anos 

decorridos desde sua primeira expansão internacional (instalação da primeira subsidiária). 

Para eles, um valor alto para essa média indica uma grande velocidade e uma passada rápida 

(pace) da trajetória de expansão internacional da grande empresa multinacional. 

 

A conclusão dos autores é de que, sob uma perspectiva longitudinal, de longo prazo, os 

benefícios da expansão no exterior para uma multinacional dependem do seu processo de 

abertura de novas subsidiárias ao longo do tempo. Como a capacidade de absorver tal 

expansão está sujeita a restrições, como por exemplo as deseconomias de compressão do 

tempo (DIERICKX e COOL, 1989) e inércia organizacional (HANNAN e FREEMAN, 

1984), alguns padrões de internacionalização incrementam mais a rentabilidade de uma 

companhia que outros.  

 

Ainda, de acordo com Vermeulen e Barkema (2002),  a expansão internacional tende a ter 

uma influência positiva sobre a rentabilidade da empresa multinacional. Mas a velocidade de 

internacionalização, a expansão geográfica de mercados e produtos, e a irregularidade do 

padrão de expansão da firma são forças moderadoras, que atuam negativamente sobre esse 

incremento da rentabilidade advindo da expansão no exterior.  
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Ainda de acordo com os mesmos autores, o ritmo (rhythm) ou regularidade da expansão 

internacional (regularity) é mensurado pela derivada primeira da função velocidade de 

internacionalização. Para os autores, o ritmo mede o quão concentrada no tempo é a variação 

no número de subsidiárias da companhia (FIG.4 abaixo).  Os dois gráficos na parte de cima da 

figura descrevem níveis de internacionalização da corporação ao longo do tempo, que para os 

autores é igual ao número total de subsidiárias estrangeiras em cada ponto do tempo (ano). Já 

os gráficos na parte de baixo da FIG.4 descrevem a mudança (primeira derivada) na trajetória 

de internacionalização ao longo do tempo. 

  

 

 
Figura 4 – Padrões rítmicos e irregulares de expansão internacional 
                 Fonte: Vermeulen e Barkema, 2002, p.39. 
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O quão concentradas no tempo são essas mudanças pode ser medido pela curtose da 

distribuição, descrito na fómula abaixo utilizada por Vermeulen e Barkema (2002): 

 

curtose    =       n(n+1)               Σ       xi - x       4      -      3(n-1)2                              

                     (n-1)(n-2)(n-3)                 s                         (n-2)(n-3) 

 

n  = número de observações 
xi = número de expansões no ano i 
s   = desvio-padrão do número de expansões 
 

Assim, ainda segundo os autores, grandes picos no padrão de expansão internacional de uma 

empresa, combinada a períodos de inatividade, resultam em um alto valor para o índice de 

curtose, bem como numa distribuição relativamente concentrada. Já uma expansão a passos 

constantes,  com um padrão mais regular, gera um valor baixo do índice de curtose e uma 

distribuição relativamente mais homogênea. 

 

Assim, no caso das 22 empresas multinacionais alemãs de grande porte analisadas por esses 

autores, quanto menor a velocidade de instalação de novas subsidiárias, quanto menor o ritmo 

de expansão geográfica de mercados e produtos, e quanto menor a irregularidade desse 

processo de expansão (menor curtose) ao longo do tempo, maior será o incremento da 

rentabilidade gerado pela expansão internacional. 

 

Seguindo a linha dos autores citados acima, que se concentraram na internacionalização de 

empresas multinacionais de grande porte, está o estudo da Fundação Dom Cabral (2006). 

Dentre os índices utilizados para calcular o ranking das multinacionais brasileiras mais 

internacionalizadas, um deles trata do tempo relativo decorrido até que as corporações façam 

investimentos estrangeiros diretos. Ele mede a posição das empresas da amostra em relação à 

empresa que primeiro instalou uma subsidiária no exterior (que é igual ao número de anos 

decorridos desde o estabelecimento da primeira subsidiária no exterior de cada empresa 

pesquisada dividido pelo número de anos decorridos desde o estabelecimento da primeira 

subsidiária de produção ou operações no  exterior da amostra de empresas).  
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Cellard e Prange (2007) também estudaram organizações multinacionais de grande porte, mas 

combinaram diferentes abordagens teóricas e ampliaram o raio de abrangência da perspectiva 

temporal no estudo do processo de internacionalização dessas empresas.  Identificaram uma 

relação negativa entre a idade de internacionalização e o crescimento das corporações no 

exterior. Isso significa que, quanto mais velha (jovem) uma empresa em sua primeira entrada 

internacional, menor (maior) será sua taxa de crescimento das vendas internacionais em um 

dado período subsequente.  

 

As autoras entendem que a linha do tempo que acompanha a trajetória de internacionalização 

da empresa possui dois marcos cruciais: a idade de internacionalização (internationalization 

age) e a velocidade internacional (international speed). Definem idade de internacionalização 

como o período decorrido entre o ano de surgimento da empresa e o ano quando ocorreu sua 

primeira entrada no exterior. Em sua pesquisa, essa variável foi medida pelo período, em 

anos, desde a data de fundação da firma até a data de sua primeira venda ao exterior. Com 

relação à idade de internacionalização, as autoras não especificaram como mediram a primeira 

venda ao exterior. Mas com certeza, a primeira venda internacional não foi considerada por 

elas a instalação da primeira loja fora do país doméstico. 

 

A velocidade internacional, por sua vez, corresponde à taxa de expansão da empresa no 

exterior em um certo período de tempo subsequente à entrada internacional. As autoras 

calcularam essa velocidade a partir de um índice. Primeiro, calcularam a razão entre o número 

de lojas instaladas no exterior dividido pelo número total de lojas da empresa, isto para o 

primeiro e o último ano de observação. A velocidade é igual à diferença entre o valor dessas 

duas razões dividido pelo número de anos observados. Quanto maior o valor desse índice, 

maior será a velocidade de expansão no exterior nesse período. 

 

Depois de apresentar como diversos autores têm estudado o processo de internacionalização 

dentro da abordagem temporal, o próximo item irá discorrer sobre  o contexto onde vem 

ocorrendo a atuação internacional das empresas. 
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3.2. Internacionalização crescente: dados gerais 

 

Empresas brasileiras, bem como organizações de outros países emergentes, vêm 

experimentando um processo crescente de internacionalização (FLEURY e FLEURY, 2006). 

O aumento do comércio internacional e a expansão do volume de investimentos estrangeiros 

diretos (IED) são os principais indicadores desse movimento. Mas a despeito do importante 

papel das empresas de grande porte, existem evidências de que, além de crescente, o 

fenômeno da internacionalização na atualidade envolve também  um processo de aceleração, 

que atinge principalmente pequenas e médias empresas ao redor do mundo. Com efeito, vem 

aumentando a velocidade com que muitas organizações, relativamente novas e de menor 

porte, estão se expandindo no exterior (OVIATT e McDOUGALL, 1999). 

 

A intensificação do fluxo do comércio internacional se reflete no desempenho das 

exportações mundiais. O Brasil vem acompanhando essa tendência, como pode ser visto em 

GRAF.1 e GRAF.2 a seguir. Apesar de sua pequena participação no valor total  das 

exportações mundiais (menos de 2%), desde o final dos anos 90, o País vem experimentando 

um crescimento mais rápido das exportações, pouco acima da média global. A partir de 2002, 

observa-se um salto exportador no País, fruto principalmente da expansão do comércio 

mundial e da valorização dos preços das commodities (IBGE, 2004). 
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Gráfico 1 - Evolução das Exportações Mundiais - 1950 a 2007 

                   Fonte: MDIC, 2009 
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Gráfico 2 - Evolução das Exportações Brasileiras - 1950 a 2007 

     Fonte: MDIC, 2009 
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Tal evolução de longo prazo do valor exportado foi acompanhada pelo crescimento do 

número total de empresas brasileiras exportadoras, de todos os portes (GRAF. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Evolução do número de empresas exportadoras brasileiras por porte 

    Fonte: FUNCEX, 2002; MDIC, 2006 e 2008 

 

É importante lembrar que, a despeito da interrupção das atividades de exportação por parte de 

muitas organizações, a variação anual na quantidade de empresas inclui uma reclassificação 

anual do porte das mesmas, a qual reflete seu crescimento em termos de escala e volume de 

negócios. (MDIC, 2006). 

 

Assim como as exportações, o IED mundial aumentou. Enquanto na década de 90 os países 

em desenvolvimento foram responsáveis, em média, por 11,7% dos fluxos de IED, esse 

percentual atingiu 13,9% em 2004 e 15,1% em 2005 (UNCTAD, 2006). Mesmo diante do 

maior crescimento relativo da Ásia dentro do grupo de países emergentes, América Latina e 

Caribe ganharam participação no total de IEDs mundiais: de 3,4% em média nos anos 90 para 

4,2% em 2005.  

 

Nesse contexto, estimou-se que em 2005 o universo de corporações multinacionais contava 

com cerca de 77 mil empresas matrizes e outras 770 mil afiliadas (UNCTAD, 2006). No final 

dos anos 90, essa mesma estimativa foi de 63 mil firmas matrizes e 690 mil afiliadas. Ou seja, 
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por volta de 14 mil novas empresas multinacionais e outras 80 mil afiliadas surgiram nesses 

15 anos.  Nesse cenário de crescimento global, a produção mundial desse grupo de empresas, 

que vem superando o valor agregado do comércio internacional, passou a ser a dinâmica 

dominante da economia internacional (MATHEWS, 2001). Segundo o autor, isso pode ser 

comprovado pelo fato de que tanto o comércio internacional entre empresas quanto o 

investimento estrangeiro direto estão crescendo mais rapidamente que o comércio mundial 

como um todo.  

 

Segundo Rockmann (2007), não são casos isolados; é crescente a quantidade de PMEs 

nacionais que estão seguindo a trilha de empresas de grande porte rumo à internacionalização 

via IED. Barros (2007) catalogou nos últimos três anos (2004 a 2006) mais de 70 empresas 

que começaram a se mover para o exterior por meio de investimentos diretos, inclusive 

organizações de médio porte.  

 

Esse número, 70, em comparação à base de 297 empresas industriais com IED registradas no 

ano 2000, identificadas numa pesquisa que cruzou dados do BACEN e PIA/IBGE (ARBIX, 

SALERNO e De NEGRI, 2005), sinaliza um acréscimo de mais  de 20% no universo de 

multinacionais brasileiras.  

 

Uma pesquisa produzida pela OCDE (1997 citado por SCHRADER, OVIATT e 

McDOUGALL, 2000) revelou que, no final dos anos 90, um quarto das pequenas empresas 

manufatureiras de 26 países já auferia cerca de 10% de seus lucros advindos de fontes 

estrangeiras. Além disso, foi estimado que, em 2005, esse montante de firmas chegaria a um 

terço do total, e que entre 1% e 2% das firmas de pequeno porte seriam internacionais desde o 

início de sua fundação. Nesse sentido, no caso do Brasil, uma pesquisa realizada junto a 224 

empresas de pequeno e médio porte mostra que 42% delas atuava no comércio internacional 

via exportações (DELOITTE e EXAME PME, 2006). Além disso, 55%  indicou que a 

expansão para novos mercados será um fator decisivo para seu crescimento no médio e longo 

prazo. Dessas empresas, 16% já participou de operações de fusão e aquisição; 37% 

manifestou disposição para isso em virtude da intenção de ingressar mais rapidamente em um 

novo mercado ou país. 

 
Uma vez apresentado o marco teórico, o próximo capítulo irá mostrar os objetivos da presente 
pesquisa.
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. Objetivo geral  

 

Conhecer as relações entre a idade de entrada internacional, a velocidade de 

internacionalização e o crescimento no exterior de empresas industriais brasileiras de pequeno 

e médio porte. 

 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

O1. Medir as relações vigentes entre idade de entrada internacional, velocidade de 

internacionalização e o crescimento no exterior das PMEs industriais brasileiras. 

 

O2. Descrever e analisar as características das PMEs industriais brasileiras segundo a idade de 

entrada internacional e a velocidade de internacionalização. 
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5. PROPOSIÇÕES INICIAIS  

 

Mudanças no ambiente competitivo doméstico e internacional têm atingido as organizações  

nas últimas décadas. Com efeito, uma série de adaptações internas têm sido levadas a cabo 

pelas mesmas, que buscam sobreviver e prosperar neste contexto cada vez mais globalizado e 

hostil, notadamente as de menor porte. O Brasil conta com um mercado interno de dimensões 

continentais em franco crescimento, mas que de certa forma “sufoca” as PMEs devido, 

principalmente, à alta carga tributária e ao extenso mercado informal. Talvez por isso, diante 

de tantos programas governamentais de incentivo às exportações, muitas PMEs nacionais 

estejam se lançando no mercado internacional. Acredita-se que estejam fazendo isso cada vez 

mais cedo, o que, por sua vez, gera impactos sobre a velocidade de expansão e o crescimento 

internacionais dessas empresas. 

 

Nesse cenário, diante da escassez de estudos no Brasil ligados ao tema desta pesquisa, 

algumas proposições iniciais são aqui apresentadas, que na etapa de análise quantitativa serão 

testadas como hipóteses. Entretanto, acredita-se que outros aprendizados surgirão durante a 

análise dos dados coletados, que poderão enriquecer ainda mais este trabalho. 

 

5.1. Proposição 1 

Em empresas industriais brasileiras de pequeno e médio porte, a idade de entrada 

internacional é positivamente relacionada à idade da  empresa. 

  

Ou seja, quanto mais jovem for uma empresa de pequeno ou médio porte, mais cedo tem 

ocorrido o início do seu processo de internacionalização. Ou também, quanto mais madura 

uma empresa de pequeno ou médio porte, mais tarde ocorreu o início do seu processo de 

internacionalização. 

  

Essa hipótese já foi testada e validada por Zucchella et. al (2007). No presente trabalho, a 

identificação da existência de tal relação entre idade da empresa e idade de entrada 

internacional poderá comprovar a idéia de que mudanças ocorridas nas últimas duas décadas, 

tanto no contexto global como no Brasil, fomentaram a expansão no País de um fenômeno 

que não é novo, mas que é cada vez mais comum: o relativo início mais precoce do processo 

de internacionalização de pequenas e médias empresas industriais. 
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Além do aprofundamento da globalização, outros drivers vigentes no contexto geral onde vem 

ocorrendo o processo de internacionalização das empresas nos últimos anos tem impulsionado 

sua entrada em mercados estrangeiros: emergência e proliferação do uso de novas tecnologias 

eletrônicas e digitais, como o microcomputador, fax e internet (OVIATT e McDOUGALL, 

1999), queda dos custos de transporte e comunicação; maior facilidade de acesso a 

conhecimentos pelas empresas, bem como o aprimoramento das condições de criação e 

aplicação dos mesmos (DUNNING, 2000). 

 

Especificamente com relação ao Brasil, mesmo diante de um cenário ainda marcado pelo 

relativo baixo índice de internacionalização de empresas brasileiras (ROCHA, 2002), além da 

valorização mundial dos preços das commodities, contribuíram para a melhoria do 

desempenho externo de organizações nacionais uma série de mudanças estruturais ocorridas a 

partir da década de 90, como a estabilização de preços, maior abertura comercial, sobretudo a 

Lei Kandir1 e outros programas governamentais estimuladores para o setor exportador 

dirigidos às pequenas e médias empresas. 

 

Além disso, o estudo de Melsohn (2006) indica uma transformação paradigmática recente do 

perfil e do comportamento das empresas de menor porte em comparação às PMEs 

exportadoras brasileiras pesquisadas nos primeiros estudos nacionais sobre o tema. Em 

particular, a pesquisa da autora apontou para a maior pró-atividade e visão internacional das 

mesmas, além da influência da rede de relacionamentos das empresas em seu processo de 

internacionalização. 

 

 

                                                 
1 Lei complementar nº 87, de 13 de setembro de 1993, que isenta de IPI e ICMS as exportações de bens 
primários e semi-elaborados. 
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5.2. Proposição 2  

 

Em empresas industriais brasileiras de pequeno e médio porte, a idade de entrada 

internacional é negativamente relacionada ao subsequente crescimento internacional.  

 

Isso significa que quanto mais cedo uma empresa de pequeno ou médio porte começa a se 

internacionalizar, maior será sua taxa de crescimento internacional em um período posterior. 

Ou, também, quanto mais tarde se der sua entrada internacional, menor o crescimento no 

exterior nesse mesmo período.  

 

Essa hipótese já foi testada em um grupo de organizações finlandesas de alta intensidade 

tecnológica por Autio, Sapienza e Almeida (2000). Acredita-se que tal hipótese se aplica 

também no caso das empresas industriais brasileiras de pequeno e médio porte, independente 

do nível de intensidade tecnológica da atividade industrial que exercem. 

 

O crescimento de uma empresa depende da reorganização de rotinas e recursos (PENROSE, 

1969). Da mesma forma, organizações que procuram crescer por meio da internacionalização 

precisam “desaprender” algumas rotinas antes que novas sejam aprendidas e implementadas 

(BARKEMA e VERMULEN, 1998). Isso é ainda mais necessário levando-se em conta que 

empresas em processo de internacionalização sofrem maior exposição a novos e diferentes 

contextos (competitivos, econômicos, políticos,  culturais e legais).  

 

Esse desaprendizado de práticas organizacionais se torna mais difícil à medida que as 

empresas vão envelhecendo, pois firmas cujo início da internacionalização ocorre mais 

tardiamente tendem a enfrentar maior inércia (HANNAN e FREEMAN, 1984). Segundo os 

autores, quanto mais madura estiver uma empresa, mais cristalizadas estarão suas rotinas e 

práticas, e mais alto será o nível de inércia organizacional. Por isso, com relação à idade com 

que começam a se internacionalizar, empresas que fazem isso mais cedo podem levar 

vantagem sobre organizações mais maduras, o que pode aumentar seu crescimento 

internacional (AUTIO, SAPIENZA e ALMEIDA, 2000).  
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Além disso, quanto mais cedo se der a entrada internacional de uma organização, mais cedo 

se iniciará o processo de aprendizado e acúmulo de conhecimentos necessários para se 

desenvolver e se aprimorar a capacidade de reconhecer e explorar oportunidades no exterior 

(SAPIENZA, et. al, 2006). Sabe-se que o conhecimento adquirido apenas com a experiência 

de operar no exterior acelera o grau de comprometimento com o mercado externo porque 

incrementa a habilidade da empresa de detectar novas oportunidades e crescer (JOHANSON e 

VAHALNE, 1990). Assim, quando uma empresa começa a se internacionalizar ainda jovem, 

ela normalmente se torna mais capaz, ciente e disposta a prospectar e perseguir oportunidades 

no exterior (AUTIO, SAPIENZA e ALMEIDA, 2000). 

 

Portanto, firmas que entram no mercado internacional ainda jovens desenvolvem habilidades 

de se adaptarem mais rapidamente aos diferentes contextos. Isso lhes permite superar a inércia 

organizacional e as dependências da trajetória evolutiva dos processos (path-dependencies) 

acumuladas ao longo do tempo, ainda pouco cristalizadas. Isso, por sua vez, apressa e 

favorece o crescimento internacional (CELLARD e PRANGE, 2007). 

 

O  estudo de Zucchella et. al (2007) apontou as seguintes características comuns presentes nas 

empresas que começaram a se internacionalizar ainda jovens: foco estratégico do negócio; 

domínio de línguas estrangeiras e prévia experiência internacional de trabalho em 

multinacionais pelos seus empreendedores.   

 

Porém, é importante ressaltar a constatação de que, mesmo tendo uma maior probabilidade de 

promover a mudança organizacional e a adaptação internacional, as taxas de mortalidade de 

empresas jovens ainda são maiores que as das organizações que fazem isso quando mais 

maduras (AMBURGEY et. al, 1993, citado por AUTIO, SAPIENZA e ALMEIDA, 2000).  
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5.3. Proposição 3 

 

Em empresas industriais brasileiras de pequeno e médio porte, a velocidade de 

internacionalização é positivamente relacionada ao crescimento internacional.  

 

Ou seja, quanto maior o ritmo de expansão que uma PME consegue conduzir no exterior, seja 

geograficamente (entrada em novos países), via introdução de novos produtos, como resultado 

do aumento da demanda em mercados onde a empresa já atua, ou até mesmo graças a 

múltiplas táticas, maior será o crescimento da receita de vendas internacionais em 

determinado período. 

 

Oviatt e McDougall (2005) apontam alguns fatores que interferem no ritmo de expansão 

internacional das empresas, como a percepção dos executivos, a rede de relacionamentos,  o 

uso das novas tecnologias de comunicação e informação, dentre outros.    

 

Mas essa relação não necessariamente implica no aumento da rentabilidade da empresa, como 

mostra Vermeulen e Barkema (2002) em relação às grandes corporações multinacionais. 

Quanto às PMEs, esse efeito ainda é desconhecido. 
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5.4. Proposição 4 

 

Em empresas industriais brasileiras de pequeno e médio porte, a idade de entrada 

internacional é uma força moderadora, que atua negativamente sobre a relação positiva 

entre a velocidade de internacionalização e o crescimento internacional.  

 

Isso se justifica pelo contexto nacional e internacional, bem como fatores internos às 

empresas, que favorecem a rápida internacionalização de organizações de pequeno e médio 

porte. Principalmente no caso das empresas mais jovens, que podem se aproveitar dos 

benefícios da precocidade da entrada internacional (como argumentado na Proposição 2), e 

crescer mais. 

 

Assim, teoricamente, esse fenômeno também é resultado de mudanças subjacentes à 

globalização, particularmente na rede de interconexões entre firmas, que vêm sendo 

responsáveis por inovadores padrões de expansão internacional (SCHRADER, OVIATT e 

McDOUGALL, 2000). Com efeito, vários autores defendem a idéia de que PMEs podem 

adotar modelos múltiplos e combinados de entrada e operação no exterior;  também se 

beneficiam do papel do empreendedor, que pode até alterar a noção de distância psíquica 

(FORTE e SETTE JÚNIOR, 2005). Com tudo isso, existe a possibilidade de as PMEs 

“esticarem” ou alavancarem seus escassos recursos, inclusive por meio do acesso a recursos 

tangíveis e intangíveis localizados em outras firmas, via formação de alianças com empresas 

estrangeiras, adoção de modelos de franchising ou licenciamento, e, assim, se expandirem 

mais depressa e crescerem mais.  

  

Assim, PMEs que iniciaram sua atuação no exterior quando jovens terão um maior 

crescimento no exterior num dado período em relação às que fizeram isso quando mais 

maduras, porque nesse caso a relação positiva entre velocidade e crescimento internacionais 

será mais forte. Portanto, graças ao menor grau de commitment internacional e inércia 

organizacional das PMEs em relação às grandes multinacionais, cuja expansão está pautada 

na agregação de novas subsidiárias, em um contexto de franco crescimento do comércio 

internacional, acredita-se que elas têm encontrado condições de colher mais benefícios do que 

problemas ao se expandirem no exterior mais cedo e mais rapidamente. 
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6. VARIÁVEIS 

 

6.1. Variável dependente: crescimento internacional 

 

O crescimento internacional foi mensurado pela taxa de crescimento das receitas de vendas 

internacionais dos produtos da empresa. Assim como Autio, Sapienza e Almeida (2000), 

considerou-se vendas internacionais como o total da receita de vendas derivadas de 

exportações e de outras eventuais operações de vendas no exterior (modos de entrada). Neste 

trabalho, o cálculo dessa taxa foi igual à diferença entre o valor das vendas internacionais de 

2007 e 2004, dividido pelo valor das vendas internacionais da empresa em 2004, multiplicado 

por 100.  

 

6.2. Variáveis independentes 

 

6.2.1. Idade  

 

A idade de uma empresa é definida como o número de anos decorridos desde o seu 

surgimento até um determinado ano. O ano de surgimento da empresa foi aqui considerado 

como o ano de abertura do número de registro da empresa no CNPJ - Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica – pela Receita Federal. Neste trabalho, a idade da empresa é igual ao número 

de anos decorridos desde o ano de abertura do CNPJ da empresa até o ano de 2007. 

 

6.2.2. Idade de entrada internacional  

 

A idade de entrada internacional  é definida como o número de anos decorridos desde o 

surgimento da empresa até o ano quando ocorreu sua primeira venda ao exterior. Nesta 

pesquisa, o ano  de surgimento da empresa foi considerado como sendo o ano de abertura do 

seu registro no CNPJ pela Receita Federal. O ano quando ocorreu a primeira venda 

internacional foi definido como o ano em que a empresa exportou pela primeira vez, mesmo 

que isso tenha sido feito por terceiros, através de cooperativas, consórcios de exportação, 

tradings, etc. 
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A idade de entrada internacional também é conhecida como precocidade  (precocity) 

(ZUCCHELLA et. al, 2007). É o principal critério de reconhecimento de empresas born 

globals ou INVs – international new ventures, cuja faixa de idade de entrada internacional 

varia entre 2 e 8 anos (QUADRO 2) abaixo2:  

 

Característica Fonte Idade de entrada no mercado internacional 

Rennie (1993) até 2 anos 
Zucchella et.al (1997) até 3 anos 

 
Início das atividades 
internacionais das born 
globals  

 
Rocha (2005) 

até 6 anos - Zahra, Ireland e Hitt (2000) 
até 7 anos - Jolly, Alahuhta e Jeannet (1992) 
até 8 anos - McDougall, Shane e Oviatt (1994) 

 
QUADRO 2 – Critérios de classificação de empresas Born Globals segundo a idade de entrada internacional 
 

 

6.2.3. Velocidade de Internacionalização 

 

A velocidade de internacionalização corresponde à taxa de expansão internacional da empresa 

em determinado período de tempo, após sua  primeira venda internacional.  Teoricamente, 

esse processo de expansão da empresa no exterior  evolui ao longo do tempo na medida em 

que cresce seu grau de commitment internacional. Assim, neste trabalho, a  velocidade de 

internacionalização foi  medida pelo ritmo do avanço do grau de internacionalização. Ela foi 

medida pelo grau de internacionalização da empresa em 2007, dividido pelo número de anos 

decorridos desde sua primeira venda ao exterior (commitment inicial) até o ano de 2007. 

 

O grau de internacionalização foi considerado como sendo a participação das receitas de 

vendas geradas no exterior no total das receitas de vendas da empresa em determinado 

período (2007). Historicamente, esta tem sido a medida mais comum do grau de 

internacionalização (SULLIVAN, 1994). 

 

Assim, a velocidade de internacionalização aqui calculada é uma média anual, que traduz o 

tamanho da passada (pace) com que está evoluindo a expansão no exterior de uma empresa ao 

longo de sua trajetória de crescimento e desenvolvimento. Portanto, quanto maior o valor 

dessa média, mais acelerado será o processo de expansão internacional da empresa. 

                                                 
2 A expressão born global dá a entender que a empresa já atuava globalmente desde quando foi fundada. Mas 
convencionou-se que se o início de sua atuação internacional ocorrer poucos anos após seu surgimento, ainda 
assim ela será uma empresa born global. É importante frisar que a idade de entrada internacional é a principal 
característica desse tipo de firma, mas não a única.  
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Vale  ressaltar que o aumento do grau de internacionalização de uma empresa só acontece se 

o aumento nas vendas internacionais for superior à variação nas suas vendas domésticas no 

período considerado. 

 

6.3. Variáveis de controle 

 

Algumas variáveis foram incluídas no estudo para validar as relações entre as variáveis 

principais anunciadas nas Proposições de 2 a 4: velocidade de internacionalização geográfica, 

abrangência internacional de produtos, número de países abandonados, multiplicidade de 

modos de entrada e intensidade tecnológica. 

 

6.3.1. Velocidade de internacionalização geográfica 

 

A velocidade de internacionalização geográfica também é uma média, que é igual ao número 

de países para onde a empresa exportou em 2007, dividido pelo número de anos decorridos 

desde o ano de sua primeira exportação (commitment inicial) até o ano de 2007.  Ela deve ter 

uma correlação positiva com a velocidade de internacionalização e com a variável dependente 

(crescimento internacional). Isso indicará que a velocidade de expansão da participação das 

receitas de vendas no exterior e o crescimento internacional estão associados à velocidade de 

entrada em mercados de novos países pelas empresas no exterior. 

 

6.3.2. Abrangência internacional de produtos 

 

Da mesma forma, espera-se que a velocidade de internacionalização e o crescimento 

internacional tenham uma correlação positiva com a abrangência internacional de produtos 

(que é igual ao percentual de produtos exportados pela empresa no ano de 2007 em relação à 

sua linha total de produtos). Isso indicará que a velocidade de expansão da participação das 

receitas de vendas internacionais, bem como o crescimento internacional, estão associados ao 

aumento da proporção da linha de diferentes produtos introduzidos pelas empresas em 

mercados estrangeiros. 
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Com isso, tendo como referência o trabalho de Lummaa (2002), que adota uma perspectiva 

tridimensional do processo de internacionalização, espera-se que crescimento internacional e 

velocidade de expansão do grau de internacionalização das PMEs industriais sejam o 

resultado da conquista de novos mercados ao longo do tempo – ou através da entrada em 

novos países, ou por meio da introdução de novos e diferentes produtos.  

 

 

6.3.3. Número de países abandonados 

 

O número de países abandonados é igual ao número de países para onde a empresa deixou de 

exportar entre 2004 e 2007. É uma estimativa da desinternacionalização ocorrida no período, 

que tem sido um fenômeno frequente nos últimos anos (BURT et. al, citado por CELLARD e 

PRANGE, 2007). Espera-se que o número de países abandonados seja negativamente 

relacionado ao crescimento internacional, o que significa que tal crescimento tenha diminuído 

com o número de mercados externos abandonados pela empresa no período considerado.  

 

6.3.4. Multiplicidade de modos de entrada 

 

Para validar alguns argumentos teóricos que sustentam a proposição 4, espera-se que a 

velocidade de internacionalização esteja positivamente relacionada à multiplicidade de modos 

de entrada no exterior utilizados pela empresa. Espera-se também que esta variável de 

controle apresente uma relação negativa com a idade de entrada internacional. Esta é uma 

variável dummy (0/1), que indica se a empresa pesquisada combina ou não outros modos de 

entrada  no exterior com a exportação direta, utilizando modelos híbridos para atuar fora do 

País. 

 

6.3.5. Intensidade tecnológica 

 

A última variável de controle é a intensidade tecnológica. Espera-se que a idade de entrada 

internacional seja positivamente relacionada ao nível de intensidade tecnológica das pequenas 

e médias empresas industriais. Ou seja, quanto mais baixo o nível de intensidade tecnológica 

do negócio, menor o tempo necessário para adquirir conhecimentos relativamente mais 

simples, e organizar rotinas e processos de produção. Com isso, mais cedo as PMEs teriam 

condições de começar a atuar no exterior. 
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A classificação das empresas pesquisadas segundo a intensidade tecnológica foi feita a partir 

das atividades econômicas (divisão CNAE) a que pertencem, cujos códigos foram obtidos na 

ficha do cadastro no CNPJ. As atividades foram classificadas usando o esquema criado pela 

OCDE, como mostra o QUADRO 3 a seguir:  

 

 

Quadro 3 – Classificação das atividades econômicas industriais segundo a intensidade tecnológica 
                    Fonte: SECEX/MDIC, 2009   
                    (*) Classificação extraída de: OECD, Directorate for Science, Technology and Industry,  
                    STAN Indicators, 2003.        
   
  
 
 
        

Indústria de alta tecnologia (I)
Aeronáutica e aeroespacial

Farmacêutica

Material de escritório e informática

Equipamentos de rádio, TV e comunicação

Instrumentos médicos de ótica e precisão

Indústria de média-alta tecnologia (II)

Máquinas e equipamentos elétricos n. e.

Veículos automotores, reboques e semi-reboques

Produtos químicos,excl. farmacêuticos

Equipamentos para ferrovia e material de transporte n. e.

Máquinas e equipamentos mecânicos  n. e.

Indústria de média-baixa tecnologia (III)
Construção e reparação naval

Borracha e produtos plásticos

Produtos de petróleo refinado e outros combustíveis

Outros produtos minerais não-metálicos

Produtos metálicos

Indústria de baixa tecnologia (IV)
Produtos manufaturados n.e. e bens reciclados
Madeira e seus produtos, papel e celulose
Alimentos, bebidas e tabaco
Têxteis, couro e calçados

Produtos industriais (*)
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Devido ao esquema de classificação da OCDE (quanto mais alta a intensidade tecnológica, 

menor o número atribuído – 1 a 4, espera-se que a relação positiva descrita acima seja 

demonstrada por uma correlação negativa. 

 

 

7. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

7.1. Tipo de pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa fundamental (LAVILLE e DIONNE, 1999). Seu intuito é ampliar os 

saberes disponíveis sobre o tema deste trabalho. Escolheu-se desenvolver a tese dentro de 

uma concepção de pesquisa conclusiva-descritiva, para determinar em que grau certas 

variáveis estão correlacionadas e descrever características do grupo de empresas pesquisadas. 

(MALHOTRA, 2006).  

 

É um trabalho do tipo survey (BOLFARINE e BUSSAB, 2005), pois não houve interferência 

do pesquisador nos resultados, que foram descritos e analisados. Além disso, é um estudo 

transversal único (ou por levantamento de amostragem), o qual consistiu na extração de dados 

de uma amostra uma única vez (MALHOTRA, 2006). 

 

 

7.2. Marco conceitual para delimitação do universo de pesquisa  

 

Tendo em vista o objetivo da pesquisa proposta, de maneira genérica, a população-alvo é 

composta por empresas industriais brasileiras internacionalizadas, de pequeno e médio porte.  

 

A partir disso, para desenvolver uma definição mais operacionalizável do universo a ser 

pesquisado, que por sua vez subsidiou a escolha do sistema de referência mais adequado para 

a pesquisa proposta, os seguintes conceitos utilizados no enunciado anterior precisaram ser 

mais bem especificados, quais sejam, empresa brasileira, empresa internacionalizada, empresa 

industrial e empresa de pequeno e médio  porte. Tais definições são apresentadas a seguir. 



     44 

 

7.2.1. Empresa brasileira 

 

Entidade do tipo pessoa jurídica, que possui registro ativo no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica brasileiro - CNPJ - com matriz sediada no Brasil, assim conceituada na legislação 

tributária nacional (BACEN, 2005). 

 

 

7.2.2. Empresa internacionalizada  

 

Para delimitar o conceito de organização internacionalizada neste trabalho, tendo como 

referência a noção de internacionalização aqui adotada (Capítulo 1, p. 10), considerou-se 

internacionalizadas as empresas que exportaram bens de forma direta nos anos de 2004, 2005 

e 2006. 

 

Embora estudos recentes indiquem que modelos de entrada e operações no exterior podem ser 

múltiplos e combinados (FORTE e SETTE Jr., 2005), não se pode ignorar a relevância dos 

modelos de internacionalização por estágios, principalmente no que se refere ao envolvimento 

de pequenas e médias empresas em atividades de exportação. Inclusive no caso de born 

globals brasileiras, que, a despeito de sua precoce internacionalização, não contraria 

totalmente o gradualismo prescrito na teoria comportamental de Uppsala (ROCHA et al., 

2005). Os autores identificaram um envolvimento crescente das PMEs pesquisadas com 

mercados internacionais, acompanhado pelo aumento sucessivo da necessidade de 

comprometimento de recursos. Porém, segundo eles, a velocidade desse processo é tal, que 

em alguns casos essas características graduais tornam-se irrelevantes. 

 

Por isso, tendo em mente que as organizações exportadoras poderiam se encontrar em 

diferentes estágios de internacionalização, optou-se por estudar empresas que estivessem em 

fases mais avançadas, quando já estão altamente comprometidas com a atividade exportadora, 

exportando regularmente de forma direta, podendo até já ter realizado investimentos diretos 

no exterior (MACHADO, 2005). 
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7.2.3. Empresa industrial 

 

Foram consideradas empresas industriais organizações cadastradas no registro de CNPJ, com 

códigos de atividade econômica principal pertencentes à Seção 3 - Indústria de transformação 

- da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE: 

Esta seção compreende as atividades que envolvem a transformação física, química 
ou biológica de materiais, substâncias e componentes com a finalidade de se 
obterem produtos novos. Os materiais, substâncias e componentes transformados 
são insumos produzidos nas atividades agrícolas, florestais, de mineração, da pesca e 
produtos de outras atividades industriais. As atividades da indústria de 
transformação são, freqüentemente, desenvolvidas em plantas industriais e fábricas, 
utilizando máquinas movidas por energia motriz e outros equipamentos para 
manipulação de materiais. É também considerada como atividade industrial a 
produção manual e artesanal, inclusive quando desenvolvida em domicílios, assim 
como a venda direta ao consumidor de produtos de produção própria, como, por 
exemplo, os ateliês de costura. Além da transformação, a renovação e a 
reconstituição de produtos são, geralmente, consideradas como atividades da 
indústria (ex.: recauchutagem de pneus) (IBGE, 2007, p.93). 

 

Fazem parte desse tipo de atividade econômica as atividades (divisões CNAE) de códigos 10 

a 33, conforme o QUADRO 4: 

 

Quadro 4 – Atividades econômicas que compõem a seção indústria de transformação da CNAE 

 

Código Atividade econômica (divisão CNAE)
10  Fabricação de Produtos Alimentícios 
11  Fabricação de Bebidas 
12  Fabricação de Produtos do Fumo 
13  Fabricação de Produtos Têxteis 
14  Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios
15  Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro,  Artigos Para Viagem e Calçados 
16  Fabricação de Produtos de Madeira 
17  Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel 
18  Impressão e Reprodução de Gravações 
19  Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis 
20  Fabricação de Produtos Químicos 
21  Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 
22  Fabricação de Produtos de Borracha e de Material Plástico 
23  Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos 
24  Metalurgia 
25  Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 
26  Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos 
27  Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 
28  Fabricação de Máquinas e Equipamentos 
29  Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 
30  Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Veículos Automotores 
31  Fabricação de Móveis 
32  Fabricação de Produtos Diversos 
33  Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos
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7.2.4. Empresa de pequeno e médio porte 

 

Vigoram atualmente diferentes definições de porte de empresas, tanto no Brasil como no 

exterior. De todo modo, embora os nomes e limites intervalares variem, há um certo consenso 

internacional quanto a duas variáveis usadas para tal classificação:  número de empregados e 

faturamento de vendas, como mostram as informações disponíveis no ANEXO I.  

 

Sendo assim, uma vez que foram identificados diferentes critérios de classificação de 

pequenas e médias empresas, em um segundo momento, foi necessário escolher dentre eles o 

mais apropriado e conveniente para a operacionalização da pesquisa proposta. Escolheu-se, 

então, adotar de forma combinada as seguintes definições relacionadas ao número de 

empregados e ao faturamento:  

• Número de empregados da indústria – definição adotada pelo SEBRAE e RAIS; 

• Receita bruta anual - definição adotada pelo BNDES 

 

Desta forma, uma empresa de pequeno porte possui entre 20 e 99 empregados, ou uma receita 

bruta anual entre 1,2 e 10,4 milhões de Reais. Já uma empresa de médio porte tem entre 100 e 

499 empregados, ou uma receita bruta anual entre 10,5 e 59,5 milhões de Reais. 

 

 

7.3. Amostragem 

 

7.3.1. Sistema de referência e população referenciada 

 

O sistema de referência (BOLFARINE e BUSSAB, 2005) acessível  que mais se aproxima da 

definição genérica de população para esta pesquisa é a listagem anual de empresas 

exportadoras fornecida pelo Ministério  do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - 

MDIC. Esse banco de dados fornece o CNPJ, razão social, endereço, município, estado dos 

exportadores, bem como uma classificação das empresas listadas segundo a faixa de valor 

anual exportado, como mostra a FIG.5 abaixo. É fornecido um arquivo na versão em Excel 

por ano e por estado brasileiro. 

 



         
  

47 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Banco de dados de empresas exportadoras fornecido pelo MDIC 
                 Fonte: MDIC (2007) 
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Como o banco de dados do MDIC não fornece a classificação das empresas exportadoras por 

porte, ele foi utilizado para compor uma amostra quase-aleatória, conforme classificação  

apresentada no QUADRO 5 a seguir: 

 

Procedimento de seleção Critério do “amostrista” 

probabilístico não probabilístico 

objetivo amostras probabilísticas amostras criteriosas 

subjetivo amostras quase-aleatórias    amostras intencionais 
 

Quadro 5 - Tipos de amostra 
                   Fonte, Jessen, citado por Bolfarine e Bussab (2005, p.15) 
 

Assim, o mecanismo de seleção da amostra foi probabilístico e, também, teve critérios 

subjetivos para identificar possíveis empresas exportadoras de pequeno e médio porte. Para 

isso, o sistema de referência escolhido passou por três processos de filtragem. 

 

Em um primeiro nível, foi delimitada a cobertura geográfica do trabalho. Definiu-se partir da 

listagem de empresas exportadoras do estado de São Paulo no ano de 2006. O Estado 

concentra 39% do valor das exportações nacionais e cerca de 40% das empresas exportadoras 

de pequeno e médio porte (MDIC, 2006). O banco de dados original desse estado possui 7623 

registros ou identidades exportadoras.   

 

Em segundo lugar, foi desenvolvido um filtro, uma proxy, para extrair dessa listagem 

empresas exportadoras paulistas que tivessem valores exportados compatíveis com os 

critérios de classificação dos portes pequeno e médio. Para isso, optou-se por utilizar as 

informações das empresas contidas no campo “faixa”. Ele fornece o intervalo no qual se 

enquadra o valor acumulado anual exportado de cada empresa listada (em US$ FOB).  

 

A TAB. 1 a seguir apresenta a distribuição percentual das empresas paulistas segundo as 

faixas de valores exportados em 2006: 
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Tabela 1 – Faixas de classificação do valor anual exportado pelas empresas em 2006 (US$ FOB) 
                  Fonte: MDIC (2007), elaborada pela autora 
 

Foram selecionadoss os registros classificados em faixas ou intervalos de valores entre 

100.001 e dois milhões de dólares. Embora concentrem a maior parte dos agentes 

exportadores, excluiu-se os agentes que exportaram até 100 mil dólares em 2006 (até U$8.333 

mensais) para eliminar microempresas e exportadores esporádicos. Também foram 

eliminados os registros cujas exportações ficaram acima de dois milhões de dólares para 

excluir empresas de grande porte. Assim, em um segundo nível, o rol de organizações foi 

reduzido a 38,7% dos exportadores ou 2950 registros. 

 

Em terceiro lugar, foram selecionadas dentre essas empresas paulistas as que também 

exportaram em 2005 e 2004, ou seja, os registros de 2006 cujo CNPJ estivesse listado também 

nos bancos de dados de 2005 e 2004. A intenção foi tentar eliminar empresas que exportaram 

bens de forma esporádica, que estão em estágios inferiores ao definido como foco da 

pesquisa. Como resultado, o banco de dados de empresas exportadoras paulistas de 2006 com 

faixas de valor anual exportado consideradas compatíveis com os portes pequeno e médio 

apresentou 2178 registros. 

 

Depois de preparada para atender à delimitação conceitual definida de população-alvo, a base 

de dados foi, então, organizada para selecionar de forma aleatória cerca de 40% das 2178 

empresas exportadoras (870). Elas passaram por um levantamento inicial para identificar 

quais delas: 1) apresentam CNPJ ativo (definição de empresa brasileira); 2) possuem sua 

FAIXA DE VALOR EXPORTADO NÚMERO DE ORGANIZAÇÕES  %

Até US$100.000 3.288 43,1%

De US$100.001 a US$200.000 833 10,9%

De US$200.001 a US$400.000 727 9,5%

De US$400.001 a US$600.000 393 5,2%

De US$600.001 a US$1.000.000 461 6,0%

De US$1.000.001 a US$2.000.000 538 7,1%

De US$2.000.001 a US$4.000.000 394 5,2%

De US$4.000.001 a US$6.000.000 205 2,7%

De US$6.000.001 a US$10.000.000 214 2,8%

Mais de US$10.000.000 570 7,5%

TOTAL 7.623 100,0%
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matriz localizada no estado de São Paulo; 3) exercem atividades econômicas pertencentes ao 

ramo da indústria de transformação (definição de empresa industrial).  

 

Para isso, cada uma das 2178 empresas recebeu de forma aleatória um número entre 0 e 1 

(função ALEATÓRIO do Excel). Então, os registros foram classificados em ordem crescente 

do valor dos seus respectivos números aleatórios. As primeiras 870 empresas dessa listagem 

passaram pelo processo de triagem relatado acima, que resultou na listagem de empresas que 

seriam contactadas para responderem ao questionário. Definiu-se a quantidade de empresas  

em função: 1) das restrições de tempo e custo de execução do projeto; 2) da intenção de 

compor uma amostra de tamanho mínimo que não comprometesse as significâncias estatística 

e prática da pesquisa (HAIR Jr. et al., 2005). 

 

Assim, os dados cadastrais de cada uma das 870 empresas selecionadas foram conferidos com 

as informações disponíveis na Receita Federal, a partir da consulta de seus respectivos 

números de CNPJ. Só foram consideradas as empresas cujo status no campo situação 

cadastral foi “ativa”. Três empresas estavam com a situação cadastral irregular. Em seguida, 

foram desconsideradas as empresas filiais de corporações estrangeiras e de empresas de 

outros estados brasileiros (identificadas a partir da palavra FILIAL escrita abaixo do número 

de inscrição do CNPJ). A razão social e a consulta no site das empresas também forneceram 

informações adicionais que contribuíram para identificar filiais de corporações estrangeiras e 

de filiais de empresas nacionais de outros estados, já que o código do CNPJ do agente 

exportador poderia ser eventualmente de uma filial cuja matriz estivesse localizada também 

em São Paulo. Mas este caso não ocorreu.  Assim, no total, 341 registros foram descartados, 

sendo apenas 3 deles filiais de empresas com matriz sediadas em outros estados brasileiros. 

Restaram então 60,74% dos registros (529), identificados como empresas exportadoras 

paulistas, nacionais. Assim, dentre as 870 empresas que passaram por esta triagem, 335 

(38,50%) são subsidiárias de multinacionais estrangeiras instaladas no estado de São Paulo. 

   

Depois disso, foram identificadas as atividades econômicas dessas  529 empresas paulistas  

exportadoras através dos seus respectivos códigos presentes no campo “CÓDIGO E 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL” dos registros das mesmas no 

CNPJ, conforme a FIG.6 a seguir.  
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Figura 6 – Comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa no CNPJ 
                   Fonte: Receita Federal  
                   Endereço eletrônico: 
                    
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 
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Das 529 organizações consultadas, 77,81 % (412) exercem atividades pertencentes à Indústria 

de Transformação (GRAF.4).  

 

Gráfico 4 – Distribuição percentual das empresas exportadoras segundo as Seções CNAE 

 

Então, das 412 empresas paulistas exportadoras pertencentes à indústria de transformação foi 

extraída a amostra de pesquisa.  

 

7.3.2. Extração da amostra de pesquisa 

 

Para compor a amostra de pesquisa, aos dados fornecidos pelo MDIC, foram extraídas 

informações cadastrais dessas empresas a partir da consulta via internet no Catálogo de 

Exportadores Brasileiros da Confederação Nacional das Indústrias – CNI. Como pode ser 

visto na FIG.7 a seguir, foi possível identificar, além do site da empresa, os números de 

telefone, o nome do principal executivo e o nome do profissional de contato para assuntos 

relacionados à exportação. 

Comércio 
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Figura 7 – Dados de uma empresa exportadora fornecidos pelo Catálogo de Exportadores Brasileiros da CNI 
                   Fonte: CNI  
                   Endereço eletrônico: 

      http://www.brazil4export.com/ 
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7.4. Coleta de dados 

 

Para reunir as informações necessárias para calcular as variáveis do estudo, além dos dados 

secundários fornecidos na ficha do cadastro no CNPJ das empresas, outros dados primários 

foram obtidos por meio de entrevistas estruturadas junto aos profissionais responsáveis pelas 

exportações das empresas. O instrumento de coleta foi um questionário, criado especialmente 

para esta pesquisa (APÊNDICE I). Além das informações necessárias para calcular as 

variáveis dependente, independentes e de controle, também foram solicitados dados referentes 

ao número de empregados e faturamento anual das empresas com o intuito de verificar se a 

seleção das empresas exportadoras segundo as faixas de valor anual exportado realmente foi 

uma boa proxy para compor uma amostra predominantemente composta por PMEs. 

 

Segundo o esquema planejado para a coleta de dados, o primeiro contato com a empresa 

selecionada seria feito via telefone, com o profissional responsável pelas exportações da 

empresa. Em seguida, o questionário seria enviado à respectiva pessoa via e-mail, caso ela 

concordasse com isso. Inicialmente, o arquivo contendo o questionário era anexado ao e-mail 

enviado às empresas. Mas esse procedimento não foi validado durante a fase do pré-teste, 

porque nenhuma das 10 empresas que receberam o questionário nesse formato devolveu o 

arquivo preenchido. Por isso, decidiu-se colar as perguntas do questionário no próprio corpo 

do e-mail, abaixo do texto que informava ao respondente do que se tratava a pesquisa. Este 

procedimento foi o mais bem sucedido na fase de pré-teste. Por isso, foi adotado durante toda 

a pesquisa de campo,  que ocorreu entre junho de 2008 e abril de 2009.    

 

Das 412 empresas selecionadas, foram enviados questionários a 251 delas (60,9%). O contato 

telefônico foi feito com outras 86 empresas mas, mesmo após várias tentativas, não foi 

possível falar com nenhum profissional que respondesse pelas exportações das mesmas. Isso 

aconteceu principalmente a partir de outubro de 2008, com o arrefecimento da crise 

internacional. Com isso, tornou-se mais difícil conseguir conversar com esses profissionais. 

Outras 29 foram descartadas porque a consulta prévia ao site dessas firmas forneciam 

informações de que se tratavam de empresas de grande porte. E 46 dessas 412 companhias 

previamente selecionadas foram desconsideradas devido a problemas diversos: número de 

telefone não encontrado ou dito como inexistente pela operadora telefônica; chamadas não 
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atendidas; empresa foi recentemente incorporada por uma grande empresa multinacional (três 

casos). 

 

Então, dos 251 questionários enviados, 32 foram respondidos e reenviados à pesquisadora 

(7,8% das 412 empresas selecionadas; 12,7% dos questionários enviados).  

 

De posse das informações dessas 32 empresas exportadoras, foram testadas as proposições 

(hipóteses)  e analisados os resultados, o que é apresentado no próximo capítulo.  
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8. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, os resultados do levantamento de dados são apresentados e analisados. Como 

foi explicado no Capítulo 7, dado o pequeno tamanho da amostra e o fato de ela ser apenas 

quase aleatória, nem sempre foi possível tirar conclusões com rigor estatístico. No entanto, a 

maior parte das conclusões que serão apresentadas a seguir é digna de atenção, por, no 

mínimo, trazer achados importantes para a teoria e para a prática da estratégia internacional. 

 

No que se segue, os resultados serão apresentados em duas partes. Na primeira, serão 

relatadas as estatísticas descritivas das variáveis levantadas na amostra. Aqui já serão 

mostrados resultados relevantes. Na segunda parte, serão apresentadas as relações estatísticas 

observadas entre as variáveis, acompanhadas de uma análise de cada relação.   
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8.1. Estatísticas descritivas da amostra de pesquisa 

 

As respostas dadas pelas empresas validam o critério de seleção das empresas exportadoras  a 

partir das faixas de valor exportado em 2006, o que permitiu a composição de uma amostra de 

pequenas e médias empresas. Segundo o critério de número de empregados, 15 empresas são 

de pequeno porte e 15 têm porte médio, totalizando 93,8% da amostra (TAB 2). Já pelo 

critério de receita bruta anual, 26 empresas ou 81,3% informaram pertencer às faixas 

correspondentes aos portes pequeno (entre 1,2 a 10,4 milhões de Reais) e médio (entre 10,5 e 

59,5 milhões de Reais), conforme a TAB.3.  

 

Como todas as 32 empresas apresentaram ser de pequeno ou médio porte em pelo menos um 

dos dois critérios de classificação aqui adotado, decidiu-se que todas elas seriam consideradas 

no estudo, compondo uma amostra de 100% de PMEs.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Distribuição da amostra de empresas segundo o porte - faixa de número de empregados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Distribuição das empresas segundo o porte - faixa de receita bruta anual  

 

2 6,3 6,3 6,3

15 46,9 46,9 53,1

15 46,9 46,9 100,0

32 100,0 100,0

Número de Empregados
Micro (1 a 19)

Pequeno (20 a 99)

Médio (100 a 499)

Total

Valid
Frequencia Percentual

Percentual
válido

Percentual
acumulado

7 21,9 23,3 23,3

19 59,4 63,3 86,7

4 12,5 13,3 100,0

30 93,8 100,0

2 6,3

32 100,0

Receita Bruta Anual
Pequeno (entre 1,2 e R$ 10,4 milhões)

Médio (entre 10,5 e R$ 59,5 milhões)

Grande (R$60 milhões ou mais)

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequencia Percentual
Percentual

Válido
Percentual
Acumulado
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As estatísticas descritivas das principais variáveis consideradas nesta pesquisa para toda a 

amostra de PMEs são resumidas no QUADRO 6 abaixo.  

Quadro 6 – Resumo das estatísticas descritivas das principais variáveis da pesquisa    

 

Em média, o crescimento experimentado pelas empresas estudadas entre 2004 e 2007 foi de 

67,55%. Mas o que chama atenção é a grande variabilidade dessa taxa; o valor do desvio 

padrão é 1,65 vezes o valor da taxa média. Nesse mesmo período, entre 2004 e 2007, o valor 

das exportações mundiais cresceu 52,27% (MDIC, 2009).  

 

A alta variabilidade verificada na variável idade e na idade de entrada internacional indica 

que, a despeito do pequeno tamanho da amostra, ela é formada por PMEs que iniciaram seu 

processo de internacionalização jovens, muito jovens e maduras. Essa composição da amostra 

a princípio favorece o teste das hipóteses (proposições) desta pesquisa. 

 

Quanto ao grau de internacionalização em 2007 das PMEs exportadoras estudadas, ele foi, em 

média, 17,84%, também com alto desvio-padrão. Além disso, ele aumentou 2,18% ao ano, em 

média (velocidade de internacionalização). Inclusive, essas empresas têm entrado no mercado 

de um novo país a cada ano (média da velocidade  internacionalização geográfica).  

 

Em 2007, o conjunto de empresas da amostra exportou, em média, 54,52% da sua linha de 

produtos. O alto desvio-padrão da variável abrangência de produtos parece ser reflexo da 

diversidade  dos setores industriais a que pertencem as empresas da amostra. Por exemplo, 

uma das firmas só fabrica dois produtos (dois tipos de óleo vegetal) e exporta os dois 

produtos. Assim, o valor da variável para essa organização é 1,00. Em contraste, outra 

organização especializada na fabricação de conexões elétricas e interfaceamentos eletrônicos  

tem uma linha de cerca de 5000 produtos e exporta por volta de 700 deles. Neste caso, o valor 

da variável é 0,14. 

32 5 41 21,69 11,8579

31 1 28 9,97 7,4587

32 ,0011 ,1167 ,0218 ,0293

32 ,01 ,80 ,1784 ,2035

32 2 28 9,09 6,5715

32 ,1538 6,6667 1,0603 1,1965

31 ,05 1,00 ,5452 ,3230

26 0 6 1,54 1,8811

31 ,00 4,69 ,6755 1,1123

Variáveis
Idade da empresa em 2007

Idade de entrada internacional

Vel_grau Internacionalização

Grau Internacionalização

Países Export 07(n°)

Vel_internacionalização geográfica

Abrangência internacional de produtos

Nº países abandonados entre 04/07

% Crescimento 07/04 (dec)

N Mínimo Máximo Média Desvio-padrão
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Quanto à distribuição geográfica dentro do estado de São Paulo, observa-se uma ampla 

dispersão das empresas, sediadas em 20 diferentes municípios. A maior concentração delas 

está em São Paulo, Franca e São Bernardo do Campo (TAB 4): 

 

Tabela 4 – Distribuição geográfica da amostra de empresas por município 

 

 

5 15,6 15,6

4 12,5 28,1

3 9,4 37,5

2 6,3 43,8

2 6,3 50,0

2 6,3 56,3

1 3,1 59,4

1 3,1 62,5

1 3,1 65,6

1 3,1 68,8

1 3,1 71,9

1 3,1 75,0

1 3,1 78,1

1 3,1 81,3

1 3,1 84,4

1 3,1 87,5

1 3,1 90,6

1 3,1 93,8

1 3,1 96,9

1 3,1 100,0

32 100,0

Município
SÃO PAULO

FRANCA

SÃO BERNARDO DO CAMPO

ITAPIRA

TABOÃO DA SERRA

PIRACICABA

RIO CLARO

BARUERI

ELIAS FAUSTO

SÃO CARLOS

SANTO ANDRÉ

GUARULHOS

EMBU

LIMEIRA

ARAÇATUBA

AMERICANA

TORRINHA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

MOGI GUAÇU

DIADEMA

Total

Frequencia Percentual
Percentual
Acumulado
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Da mesma forma, há uma ampla representatividade das atividades industriais, com maior 

concentração no setor de Máquinas e Equipamentos, como mostra a TAB. 5 abaixo. Dos 23 

setores que compõem a indústria de transformação, 16 estão representados (69,6%): 

 

Tabela 5 – Distribuição das empresas por atividade industrial (divisão CNAE) 

 
 

Quanto à intensidade tecnológica, a amostra contém empresas de todos os níveis (TAB.6), 

com maior concentração nas atividades industriais de intensidade tecnológica média-alta 

(46,9%): 

Tabela 6 – Distribuição das empresas por intensidade tecnológica de suas atividades industriais 

 

 

 

 

10 31,3 31,3

3 9,4 40,6

3 9,4 50,0

2 6,3 56,3

2 6,3 62,5

2 6,3 68,8

1 3,1 71,9

1 3,1 75,0

1 3,1 78,1

1 3,1 81,3

1 3,1 84,4

1 3,1 87,5

1 3,1 90,6

1 3,1 93,8

1 3,1 96,9

1 3,1 100,0

32 100,0

Setor industrial
Máquinas e Equipamentos

Artefatos de Couro e Calçados

Prod. Químicos

Prod. Borracha e Plástico

Prod. Minerais Ñ-Metálicos

Elétricos

Bebidas

Têxteis

Artigos de Vestuário e Acessórios

Prod. Madeira

Celulose e Produtos de Papel

Farmoquímicos e Farmacêuticos

Metalurgia

Produtos de Metal exc. Máq e Eq.

Eq. Informática, Eletrônicos e Ópticos

Produtos Diversos

Total

Frequencia Percentual
Percentual
Acumulado

3 9,4 9,4

15 46,9 56,3

6 18,8 75,0

8 25,0 100,0

32 100,0

Intensidade tecnológica
1.alta tecnologia

2.média-alta tecnologia

3.média-baixa tecnologia

4.baixa tecnologia

Total

Frequencia Percentual
Percentual
Acumulado
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Uma constatação que se mostrou além das expectativas da pesquisadora foi o significativo 

número de empresas que indicaram adotar outros modos de entrada combinados à exportação 

direta (40,6%), como mostra a TAB.7 abaixo:  

 

Tabela 7 – Distribuição das empresas segundo a multiplicidade de modos de entrada internacional 

 

Duas empresas indicaram adotar, além da exportação direta, também franchising; cinco 

optaram por fazer alianças com empresas estrangeiras; uma empresa respondeu ter participado 

de um processo de fusão/aquisição; e cinco indicaram adotar outros modos de entrada. 

Nenhuma organização afirmou possuir filial/subsidiária no exterior.  Além disso, dente as oito 

empresas que afirmaram já ter feito investimentos diretos (25% da amostra), seis afirmaram 

adotar outros modos de entrada (TAB.8 ): 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8 – Distribuição da amostra de empresas segundo a posse de investimentos diretos no exterior e 

multiplicidade de modos de entrada 

 

E quatro das oito empresas que afirmaram já terem feito investimentos diretos afirmaram ter 

funcionários que moram e trabalham fora do País (TAB.9): 

 

Tabela 9 – Distribuição da amostra de empresas segundo a posse de investimentos diretos e presença de 

funcionários no exterior 

19 59,4 59,4

13 40,6 100,0

32 100,0

Múltiplos Modos de
Entrada Internacional

Não

Sim

Total

Frequencia Percentual
Percentual
Acumulado

Count

15 5 20

2 6 8

17 11 28

NÃO

SIM

Investimento Estrangeiro
Direto

Total

Não Sim

Multiplicidade de
Modos Entrada

Total

Count

20 0 20

4 4 8

24 4 28

NÃO

SIM

Investimento Estrangeiro
Direto

Total

Não Sim

Funcionários no
Exterior

Total
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Em relação ao ano de surgimento das empresas, há uma distribuição bem heterogênea, que 

cobre  as décadas de 60, 70, 80, 90 e início do século 21. O histograma abaixo (GRAF.6) 

mostra que o maior número de empresas da amostra (8) surgiu entre 1995 e 2000. A segunda 

maior frequência, 7, agrupa  organizações que surgiram entre 1985 e 1990.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Histograma da amostra de empresas segundo o ano de abertura do CNPJ 
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Quanto à idade de entrada internacional, ela varia de 1 a 28 anos. Uma constatação 

surpreendente é a alta ocorrência de empresas industriais que começaram a exportar até o 8º 

ano  de existência (54,8%), conforme descrito na TAB.10.  Isso indica que, segundo a idade 

de entrada internacional, principal critério de reconhecimento de empresas born globals, entre 

16,1 e 54,8% das empresas da amostra pertence a esse grupo de firmas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabela 10 – Distribuição da amostra de empresas segundo a idade de entrada internacional 

 

Por isso, para aprofundar a análise descritiva da amostra a partir dessa variável, ela foi 

dividida em dois grupos: empresas born globals e empresas convencionais. Não há um 

consenso quanto à faixa de idade de entrada internacional que incluem as born globals (vide 

QUADRO 2, p.39).  Ela varia entre “até dois anos” e “até oito anos”. Assim, decidiu-se adotar 

neste trabalho a média entre esses dois limites, até cinco anos, para ser o critério de corte para 

formação dos dois grupos de empresas. Com isso, o grupo de born globals apresenta 13 

empresas e o das convencionais 18. O resumo das estatísticas das principais variáveis da 

pesquisa são apresentados no QUADRO 7 a seguir: 

 

 

3 9,4 9,7 9,7

2 6,3 6,5 16,1

4 12,5 12,9 29,0

4 12,5 12,9 41,9

1 3,1 3,2 45,2

1 3,1 3,2 48,4

2 6,3 6,5 54,8

3 9,4 9,7 64,5

2 6,3 6,5 71,0

2 6,3 6,5 77,4

1 3,1 3,2 80,6

1 3,1 3,2 83,9

1 3,1 3,2 87,1

1 3,1 3,2 90,3

1 3,1 3,2 93,5

1 3,1 3,2 96,8

1 3,1 3,2 100,0

31 96,9 100,0

1 3,1

32 100,0

Idade de entrada
internacional

1

2

4

5

6

7

8

12

13

14

15

18

19

20

23

24

28

Total

Válidos

SystemMissing

Total

Frequencia Percentual
Percentual

Válido
Percentual
Acumulado
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Quadro 7 – Valores médios das principais variáveis para as empresas nascidas globais e as convencionais 

 

Ao comparar os valores médios das variáveis listadas, percebe-se que as born globals, que 

começaram a exportar até o quinto ano de vida, exportam, em média, para um número maior 

de países e têm um superior grau de internacionalização em relação ao grupo de empresas 

convencionais, que começaram a exportar mais maduras. O mesmo acontece para as duas 

velocidades de internacionalização e para o crescimento das vendas internacionais entre 2004 

e 2007.  

 

Como pode ser visto no QUADRO.8 abaixo, o grau de internacionalização do grupo das 

empresas com idade de entrada internacional de até cinco anos (born globals) tem 11 das 13 

empresas (84,6%) com o grau de internacionalização maior ou igual a 10%. Ao contrário, 12 

das 18 firmas convencionais (66,7%) tinham em 2007 o grau de internacionalização menor 

que 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8 – Grau de internacionalização das empresas nascidas globais e das convencionais 

 

3 15

10 8

,26 ,13

,0320 ,0155

1,3594 ,8740

1,10 ,39

1993 1979

Variáveis
Idade de entrada internacional

Países Export 07(n°)

Grau Internacionalização

Vel_grau Internacionalização

Vel_internacionalização geográfica

% Crescimento 07/04 (dec)

Ano de Abertura CNPJ

Média

Born
Global

Média

Convencional

Grupo de empresas

 1

 1

 2

 1

1 3

1 2
 1

 1

3 1

1  

1 1

1 2

 1

1  

2  

1  

1  

 1

Grau de
internacionalização

,01

,02

,03

,04

,05

,06

,07

,09

,10

,14

,15

,20

,30

,35

,40

,55

,75

,80

Frequencia

Born Global

Frequencia

Convencional

Grupos de empresa
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Isso leva a crer que uma empresa que começa a explorar mercados internacionais pouco 

depois de ter sido criada pode ter um foco estratégico mais voltado para prospectar e explorar 

oportunidades no exterior em  relação às firmas convencionais, que se internacionalizaram 

mais tarde e, antes disso, se consolidaram no mercado doméstico. Talvez, o grau de 

internacionalização das empresas convencionais seja, em média, relativamente menor porque 

suas taxas de crescimento das vendas domésticas tenham sido maiores que o crescimento 

internacional experimentado por elas no período analisado, já que pode ter sido mais fácil e 

conveniente focar o mercado interno, que também estava aquecido entre 2004 e 2007.  

 

Esse provável maior foco das empresas convencionais no mercado doméstico, e também 

exemplo da inércia e baixa pro-atividade internacional do grupo de empresas convencionais, 

são os relatos de alguns profissionais à pesquisadora. Eles citavam a apreciação cambial 

ocorrida no período para justificar o baixo crescimento das exportações e o significativo 

número de países abandonados por suas empresas. Com isso, ficou a impressão de que a 

estratégia internacional dessas empresas é “passiva”, completamente dependente da taxa de 

câmbio:  

“...somos competitivos no Brasil, as vendas estão crescendo por aqui e já perdemos 
muitos clientes no exterior por causa da política cambial do governo” (Gerente 
responsável pelas exportações de uma empresa convencional).     

 

 

A última etapa do estudo descritivo da amostra estudada consistiu na análise da distribuição 

dos dados das três principais variáveis da pesquisa: crescimento internacional, idade de 

entrada internacional e velocidade de internacionalização. O objetivo foi identificar outliers 

que poderiam apontar dados incorretos ou possíveis pontos de alavancagem nas regressões 

posteriormente calculadas. 

 

A variável independente idade de entrada internacional não apresentou outliers. Já a 

velocidade de internacionalização apresentou dois outliers, e o crescimento internacional, três. 

Uma empresa é um outlier comum para a velocidade e o crescimento internacional. Há uma 

carcterística comum dos quatro outliers: em termos da idade de entrada internacional, são 

consideradas firmas born globals. Mesmo assim, tendo em vista a consistência teórica da 

superior velocidade de internacionalização e crescimento internacional de empresas born 

globals, bem como o objetivo da pesquisa, que foca pequenas e médias empresas industrias de 

forma geral, decidiu-se não excluir de antemão essas empresas da amostra. Outra justificativa 
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para isso é que as empresas apontadas como outliers representam 13% das 30 empresas que 

possuem informações para as três principais variáveis de estudo. 

 

 

8.2. Relações entre as variáveis e análise dos resultados 

 

As proposições enunciadas no Capítulo 5 foram examinadas à luz das informações obtidas na 

amostra. Sempre que justificável, a proposição foi “testada” como se fosse uma hipótese em 

um teste estatístico. O uso do teste estatístico de hipóteses com os dados obtidos no 

levantamento não é um procedimento rigoroso para se avaliar a veracidade de uma 

proposição, dado que a amostra é somente quase aleatória, porém é comumente usado na 

literatura, em amostras com limitações semelhantes. 

 

A apresentação e apreciação dos resultados incluem a análise da matriz de correlações e a 

aplicação da técnica de regressão múltipla. A regressão múltipla tem sido usada pelos 

principais autores que trataram de questões relacionadas ao assunto desta pesquisa. Assim, 

optou-se por esse tipo de análise multivariada para garantir as condições mínimas de 

comparação dos resultados deste estudo com outros já feitos sobre o mesmo tema. 

 

A ampla aplicabilidade da técnica de regressão múltipla contempla a explicação de problemas 

de pesquisa, na medida em que fornece um meio de se avaliar objetivamente o grau e o 

caráter da relação entre uma variável dependente (crescimento internacional) e as variáveis 

independentes (idade de entrada internacional e velocidade  de internacionalização) (HAIR Jr 

et al.,  2005). 

 

8.2.1. Análise das correlações entre as variáveis 

 

A Proposição 1, que afirma que, em empresas industriais brasileiras de pequeno e médio 

porte, a idade de entrada internacional é positivamente relacionada à idade da empresa, 

precisou ser tratada de forma especial. O GRAF.6 a seguir mostra o relacionamento entre as 

duas variáveis na amostra obtida (uma empresa foi excluída por não reportar um dos dados; 

dois dos pontos mostrados representam duas empresa). A reta de 45º corresponde ao caso 

(possível, mas não presente na amostra) em que a idade de entrada internacional (anos 
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decorridos desde a criação da empresa até sua primeira exportação) é igual à idade da empresa 

em 2007. A utilidade dessa reta para a análise que se segue será mostrada logo abaixo. 

 

Gráfico 6 – Diagrama de dispersão relacionando a idade de entrada internacional com a idade da empresa em  

                   2007 

 

A aparência visual do gráfico revela uma alta correlação positiva entre os valores observados 

das duas variáveis. O cálculo do coeficiente de correlação entre os valores confirma essa 

primeira impressão; seu valor é de 0,793, com um p-value menor que 1%. Este resultado 

parece demonstrar estatisticamente a Proposição 1, mas uma conclusão nesse sentido seria 

apressada.  

 

De fato, como a amostra foi colhida de uma população de empresas exportadoras e como os 

dados levantados cobrem até 2007, então, para toda empresa da população amostrada, os anos 

decorridos até a primeira exportação não podem superar a idade da empresa em 2007. Este 

fato pode ser representado, no GRAF. 6, pela impossibilidade da existência de um ponto 

acima da reta de 45º ali traçada. Assim sendo, a correlação positiva entre os valores 

observados das duas variáveis é forçosamente positivo e não é legítimo tomar um valor 

significativamente positivo dessa correlação como uma evidência estatística da Proposição 1. 
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Uma forma de corrigir esse viés seria como se segue. Podemos considerar duas “janelas” no 

tempo: a dos 25 anos que vão de 1958 a 1982 e a dos 25 anos que vão de 1983 a 2007. As 

empresas fundadas no primeiro período serão chamadas de “velhas” e as fundadas no segundo 

período, de “novas”.  

 

Como vimos, o viés consiste no fato de que só figuram na amostra as empresas que fizeram 

sua primeira exportação até 2007, eliminando, portanto, as novas que ainda irão exportar, fato 

que afeta menos as velhas. Para corrigir esse viés, podemos excluir da amostra todas as velhas 

que não tinham ainda exportado no fim da sua janela, em 1982. Desta forma, estaremos 

usando o mesmo mecanismo seletivo que constatamos afetar mais as novas do que as velhas. 

Assim procedendo, são eliminadas quase todas as empresas velhas da amostra inicial, com 

exceção de duas. O QUADRO 9 apresenta uma comparação entre o grupo das novas (20 

empresas) e o grupo das velhas com a correção do viés (2 empresas).     

 

  
Empresas Novas Empresas Velhas 

Média 14,3 35,0 
Idade da empresa 

(anos) Desvio-
padrão 

5,8 8,5 

Média 6,3 8,5 
Idade da 1a. 

exportação (anos) Desvio-
padrão 

4,4 6,4 

N 20 2 

 

Quadro 9 – Comparação entre empresas exportadoras “novas” e “velhas” 

 

Essa comparação mostra uma média menor de anos até a primeira exportação das empresas 

novas. Infelizmente, o tamanho da amostra da população de velhas é insuficiente para se 

poder fazer uma inferência estatisticamente significativa dessa diferença. 

 

No entanto, dois comentários podem ser feitos sobre o conjunto desses resultados. O primeiro 

comentário favorece a Proposição 1. Se observarmos o GRAF. 6, vemos um “vazio” no canto 

inferior direito, o que parece indicar que poucas das empresas “velhas” fizeram sua primeira 

exportação quando ainda jovens. O segundo comentário enfraquece a Proposição 1. É o fato 

de que, possivelmente, algumas empresas mais velhas chegaram a exportar quando ainda 
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jovens, mas não figuram na amostra porque desapareceram por alguma razão, talvez 

absorvidas por empresas maiores, ou porque cresceram e se tornaram firmas de grande porte. 

Pela mesma razão, é também possível que entre as empresas jovens que figuram na amostra 

algumas desapareçam nos próximos anos e não venham a figurar em estudos posteriores. 

Esses dois efeitos hipotéticos agiriam no sentido de favorecer o aparecimento na amostra de 

empresas jovens que exportam logo e desfavorecer o aparecimento na amostra de empresas 

velhas que exportaram ainda jovens. 

 

Face a esses dados e essas considerações, é prudente não se afirmar que a Proposição 1 está 

demonstrada. Ao colocá-la em dúvida, no entanto, está-se dando uma contribuição 

interessante, já que outros estudos (longitudinais) afirmam ter constatado uma relação positiva 

entre as duas variáveis, como o de  Zucchella et. al (2007), por exemplo. 
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Quanto à relação negativa anunciada na Proposição 2 entre a idade de entrada internacional e 

o crescimento internacional, ela é confirmada pelo valor gerado pela matriz de correlações 

(QUADRO.10): -0,381 (com um grau de significância menor que 5%). Esse resultado valida 

os argumentos teóricos que sustentam a existência dessa relação: no contexto atual, quanto 

mais jovem uma empresa começa a se envolver com negócios no exterior, mais conhecimento 

e experiência acumula, numa fase de sua vida quando a inércia organizacional ainda é fraca, o 

que facilita o desenvolvimento de habilidades de identificação de oportunidades e de 

adaptação aos diferentes contextos em mercados estrangeiros. Nesse caso, seria importante 

conhecer que características as PMEs apresentam que lhes permite entrar com sucesso em 

mercados estrangeiros antes mesmo de suas competências centrais, que tradicionalmente 

sustentam sua vantagem competitiva, estejam consolidadas a partir de suas atividades no 

mercado doméstico. Além disso, essa relação aponta para uma possível mudança 

organizacional: a consolidação das rotinas, processos e capacidades da firma ocorre ao longo 

do exercício de suas atividades de negócio no mercado doméstico e no exterior. Com isso, 

quem sabe, essas empresas crescerão melhor adaptadas ao novo contexto vigente, altamente 

globalizado. 

 

O valor de 0,578 da correlação entre velocidade de internacionalização e crescimento 

internacional (com um grau de significância de 1%), indica que o ritmo de expansão 

subsequente à primeira entrada no mercado internacional que as PMEs industriais conseguem 

conduzir no exterior tem uma relação positiva com o crescimento das vendas internacionais 

entre 2004 e 2007, conforme anunciado na Proposição 3. Essa proposição é um tanto “óbvia”, 

já que quem consegue avançar em menor tempo seu grau de internacionalização desde que 

começou a se internacionalizar, parece ter a capacidade de, no mínimo, acompanhar o ritmo 

de crescimento do comércio mundial no período considerado. Apesar da fragilidade da 

correlação negativa entre idade de entrada internacional e velocidade de internacionalização  

(-0,292, com um p-value maior que 0,1), ela fornece uma pista: as PMEs cuja idade de 

entrada é menor conseguiram avançar mais rapidamente no exterior, ampliar seu raio de 

atuação internacional, e crescer mais no período considerado. Na verdade, a Proposição 3 foi 

um preâmbulo para se chegar à Proposição 4, que será testada adiante usando a técnica de 

regressão múltipla. 
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QUADRO 10 – Matriz de correlações entre as variáveis dependente, independentes e de controle 
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,001 ,111
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,331 -,476** ,576** ,429* 1
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25 25 26 26 25 26
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,660 ,295 ,033 ,071 ,030 ,058 ,796

31 31 32 32 31 26 32 32

Estatísticas

Pearson Correlation

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Variáveis

% Crescimento 07/04

Idade de entrada
internacional

Vel_grau
Internacionalização

Vel_internacionalização 
geográfica

Abrangência
internacional de
produtos

Nº países abandonados
entre 04/07

Multiplicidade de Modos
Entrada

Intensidade tecnológica

%
Crescimento

07/04

Idade de
entrada

internacional

Vel_ grau
Internacionali

zação

Vel_
internaciona

lização
geográfica

Abrangência
internacional
de produtos

Nº países
abandonad

os entre
04/07

Múltiplicidade
de Modos
Entrada

Intensidade
tecnológica

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Mas antes disso, ainda a partir da matriz de correlações (QUADRO 10), serão analisadas a 

seguir as relações entre as variáveis dependente e independentes com as de controle, para 

também validar as relações aqui formuladas nas Proposições 2, 3 e 4. 

 

Conforme o esperado, a velocidade de internacionalização geográfica tem uma forte 

correlação com o crescimento internacional (0,544) e com a velocidade de expansão do grau 

de internacionalização (0,577). Além de validar a Proposição 3, isso indica que a capacidade 

das PMEs industriais de lidar com os diferentes contextos internacionais lhes permite entrar 

em mercados de um maior número de países, o que garante o maior crescimento e a maior 

velocidade de aumento do grau de internacionalização. 

 

Foi pedido às empresas pesquisadas que informassem os três países para onde elas mais 

exportam. Como pode ser visto nos QUADROS 11 e 12 abaixo, que mostra o ranking dos 

continentes e países mais citados pelos respondentes, a América do Sul é o principal destino 

dos produtos das PMEs industriais pesquisadas. Mas vale a pena ressaltar o considerável 

número de empresas que disseram ter Estados Unidos (7), Canadá (5) e Alemanha (3) como 

mercados que absorvem boa parte do volume das suas exportações, cujas distâncias 

geográficas e psíquicas são relativamente maiores que as dos países da América Latina. É 

interessante constatar que os produtos exportados pelo conjunto das 32 PMEs industriais 

pesquisadas alcançam, no mínimo, 31 países, e todos os continentes do planeta.  Esses 

resultados incitam  uma outra questão: como as PMEs têm conseguido entrar em mercados de 

países por todo o planeta? São os programas de incentivo governamentais? A participação em 

feiras no exterior? Sua rede de relacionamentos? Os conhecimentos e habilidades gerenciais 

dos executivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 11 – Continentes de destino das exportações das PMEs pesquisadas 

 

Continente
Número de
citações

América do Sul 44

Europa 15

América Central 12
América do Norte 12

Ásia 4

África 3
Oceania 1

Total 91
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QUADRO 12 – Principais países de destino das exportações das PMEs pesquisadas 

  

 

 

 

 

País
Número de
citações

Argentina       12

Chile           8

México          8

Estados Unidos  7

Peru            6

Canadá          5

Bolívia         4

Equador         4

Paraguai        4

Portugal        4

Alemanha        3
Colômbia        3

Espanha         3

Venezuela       3

África do Sul   1

Angola          1

Austrália       1

Coréia do Sul   1

Cuba            1

El Salvador     1

Finlândia       1

Grécia          1

Guatemala       1

Haiti           1

Índia           1

Inglaterra      1

Itália          1

Moçambique      1

Reino Unido     1

Rússia          1

Turquia         1

Total 91
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Os dados levantados em campo no presente trabalho não permitem responder a essas 

indagações. Mas tendo em vista que as novas tecnologias de comunicação, notadamente a 

internet, são consideradas fatores que propiciaram mudanças no ambiente onde são 

conduzidos os negócios, fomentando a internacionalização, analisou-se a amostra de empresas 

a partir das informações disponíveis em seus respectivos sites na internet. Das 32 PMEs 

pesquisadas, apenas duas não possuem site.  

 

Dentre as 30 firmas que possuem site, 50% oferece a opção de leitura de suas informações 

disponíveis na internet em dois idiomas estrangeiros (inglês e espanhol). Outros 15,6% 

oferece a versão em inglês e 6,3% em espanhol. Apenas sete firmas possuem site disponível 

apenas na língua portuguesa. Todos os 30 sites exibem informações institucionais das 

respectivas empresas, contam sua história, mostram imagens (edifício sede, linha de 

produção, dentre outros). Todos eles exibem também os respectivos catálogos de produtos e 

fornecem informações para se entrar em contato com essas organizações (números de 

telefone, e-mails, endereço, mapas). Também 50% dessas 30 empresas exibem em seus sites 

certificados reconhecidos internacionalmente (como os do tipo ISO) e informações sobre sua 

atuação no exterior (países para onde exporta, representantes e distribuidores internacionais). 

E 31% divulgam também as feiras e eventos nacionais e internacionais que participaram até 

então.  

 

Além disso, 29 das 32 PMEs da amostra disponibilizam suas informações no Catálogo de 

Exportadores Brasileiros da CNI, que apresenta os dados em inglês a potenciais importadores 

estrangeiros, que ali podem encontrar empresas nacionais que exportam os produtos que 

desejam comprar. Isso mostra como as PMEs têm usado a Internet para ampliar sua exposição 

internacional, mostrando informações que inclusive atestam sua reputação. 
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Quanto à variável de controle abrangência internacional de produtos, ela apresentou a 

correlação positiva esperada com o crescimento internacional (0,331), mas com um nível de 

significância maior que 5%. Essa variável apresentou também a relação positiva esperada com 

a velocidade de internacionalização: 0,576, com um p-value igual a 1%. Além de validar 

também a Proposição 3, isso indica que avançam mais rapidamente seu grau de 

internacionalização e crescem mais  as PMEs que conseguem comercializar no exterior uma 

maior proporção de sua linha de produtos. Entretanto, não se pode deixar de frisar a 

“fragilidade” dessas informações, pois, em virtude da diversidade de atividades econômicas a 

que pertencem as empresas da amostra, o tamanho da linha de produtos das mesmas é 

heterogêneo, variando de 2 a 5000 itens. Por isso, talvez, a correlação dessa variável de 

controle mais importante para validar esse estudo seja com a velocidade de 

internacionalização geográfica: 0,429, com um p-value de 0,016. É isso, que de maneira geral, 

valida a Proposição 3.  

 

Conforme o esperado, a correlação da variável de controle número de países abandonados 

com o crescimento internacional foi negativa, porém, com níveis de significância muito altos, 

o que indica a baixa confiabilidade desse índice. Deve-se destacar que das 32 empresas da 

amostra, apenas 25 delas responderam a esta pergunta do questionário. Provavelmente, as 

PMEs teriam que dispender um tempo significativo para levantar dados e saber exatamente 

para quantos países exportou-se em 2004 e 2007, e depois calcular a diferença entre esses dois 

valores. Isso leva a crer que muitos dos dados fornecidos sejam imprecisos. 

 

As correlações da variável de controle multiplicidade de modos de entrada com a idade de 

entrada internacional e a velocidade de internacionalização se confirmaram (-0,547 e 0,407). 

Isso quer dizer que a adoção de modos híbridos de entrada em mercados internacionais é 

praticado por PMEs que iniciaram sua internacionalização mais jovens e que conseguiram se 

expandir no exterior mais rapidamente.  Esse resultado corrobora os argumentos teóricos que 

sustentam a Proposição 4.  

 

A mesma matriz de correlações (QUADRO 10) indica a relação negativa esperada entre a 

intensidade tecnológica e a idade de entrada internacional, porém, devido ao alto p-value 

(0,295), sua significância estatística impede a confiabilidade desse dado. Mas como mostra o 

QUADRO 13 a seguir, dentro do ramo da indústria de transformação, as empresas da amostra 
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com idade de entrada internacional de até cinco anos se concentram nas atividades de baixa e 

média-baixa intensidade tecnológica: 

QUADRO 13 – Distribuição da amostra de empresas segundo a intensidade tecnológica por faixa de idade de  

                           entrada internacional  

 

Além disso, uma correlação positiva e estatisticamente significativa surgiu entre a intensidade 

tecnológica e a velocidade de internacionalização, e também com a velocidade de 

internacionalização geográfica. Isso significa que são as PMEs cujas atividades econômicas 

são de menor intensidade tecnológica é que estão conseguindo entrar mais rapidamente em 

novos mercados (países) e crescer em um ritmo maior o seu grau de internacionalização.  

  

A seguir, são apresentados os resultados das regressões múltiplas que mensuraram os efeitos 

da idade de entrada internacional e da velocidade de internacionalização sobre o crescimento 

internacional das empresas entre 2004 e 2007. Com isso, serão testadas as Proposições 2, 3 e 

4. 

 5 4 4

2 10 2 4

Grupo de
empresas

Born Global
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1.alta
tecnologia

2.média-alta
tecnologia

3.média-baixa
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Intensidade tecnológica
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8.2.2. Análise dos modelos de regressão múltipla 

 

Os modelos de regressão foram calculados para confirmar as relações anunciadas nas três 

últimas proposições da presente pesquisa, em parte já sinalizadas pela matriz de correlações. 

Também para medir o efeitos da variável independente, velocidade de internacionalização, e 

do efeito moderador da idade de entrada internacional sobre o crescimento internacional. 

 

Devido à apresentação gráfica do conjunto dos pares de dados idade de entrada 

internacional/crescimento internacional, destacado com uma seta na FIG.8 abaixo, para 

linearizar a série de dados da idade de entrada internacional, houve uma transformação 

inversa dessa variável, que implicou na seguinte operação: 

inverso da idade de entrada internacional = 1/ idade de entrada internacional  

 

Figura 8 –  Diagrama de dispersão entre as variáveis dependente e independentes 
 

Isso foi possível porque a série de dados original da idade de entrada internacional é composta 

somente por números positivos. Na prática, essa transformação resulta em uma função 

decrescente, o que faz com que uma estimativa positiva para o coeficiente dessa variável deve 

ser interpretado como negativa (e vice-versa).  
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Abaixo, são apresentados os resultados dos três modelos de regressão linear múltipla 

calculados nesse estudo para testar as Proposições 2, 3 e 4,  cujos dados foram resumidos no 

QUADRO 14 a seguir. O conjunto total das estatísticas para as regressões geradas no sistema 

SPSS estão disponíveis no APÊNDICE II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 14 -  Principais resultados dos modelos de regressão múltipla 

 

 

O modelo 1 foi gerado para testar a Proposição 2, que anuncia uma  relação negativa entre a 

variável dependente, crescimento internacional, e a primeira variável independente, a idade de 

entrada internacional. 

 

Vale ressaltar que das 32 empresas da amostra, 30 foram consideradas, as que possuem dados 

para as três variáveis envolvidas. Uma empresa não informou sua taxa de crescimento entre 

2004 e 2007 e outra forneceu o ano em que exportou pela primeira vez  anterior ao ano de 

abertura do seu registro no CNPJ, o que resultou em uma idade de entrada internacional 

negativa. Por isso, também foi desconsiderada (dois missing values). 

 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
Constante 0,128 0,194 0,168
Independente
Velocidade de internacionalização 21,664**** 2,65
Moderadora
Inverso da idade de entrada internacional 2,393 **** 0,298
Termo de interação
Inverso da idade de entrada internacional 52,213 ***
* Velocidade de internacionalização

N 30 31 30

R2 0,365 0,334 0,658

Estatística F 16,103 **** 14,561**** 16,638 ****
Premissas do modelo
Multicolinearidade Não Não Não
Distribuição normal dos resíduos Sim Sim Sim
Homocedasticidade Sim Sim Sim

*p<0,1  **p<0,05  ***p<0,01  ****p<0,001

Variáveis
Crescimento Internacional
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A matriz de correlações gerada pela primeira regressão já indica o efeito da transformação da 

variável idade de entrada internacional. O valor da correlação entre ela e o crescimento 

internacional aumentou, em valores absolutos, de 0,381 para 0,604 graças à transformação da 

série de dados numa sequência linear. E como já foi explicado, essa correlação positiva no 

modelo 1 deve ser interpretada como negativa (para as variáveis originais). 

 

Em termos gerais, o primeiro modelo de regressão linear com uma variável independente já se 

mostrou adequado. Primeiro, por causa da adequação geral do modelo, corroborada  pelo teste 

F, cujo p-value é menor que 0,001. Além disso, o valor do coeficiente de determinação R2, 

0,365, indica que a idade de entrada internacional explica cerca de um terço da variância no 

crescimento internacional na amostra de empresas estudada.   

 

A avaliação parcial dos coeficientes do modelo 1 mais uma vez confirma a validade da 

relação entre o crescimento internacional e idade de entrada internacional. Portanto, esse 

primeiro modelo de regressão confirma a hipótese 2, de que há uma relação negativa entre o 

crescimento e a idade de entrada internacional das PMEs industriais. 

 

O modelo 2 testou a Proposição 3, que trata da relação positiva entre a velocidade de 

internacionalização e o crescimento internacional. Assim, o segundo modelo foi gerado 

incluindo a segunda variável independente, a velocidade de internacionalização. 

 

Em termos gerais, o modelo 2 se mostrou adequado. Primeiro, por causa do resultado do teste 

F, cujo p-value é menor que 0,001. Em segundo lugar, o valor do coeficiente de determinação 

R2 é igual a 0,334, o que  significa que a velocidade de internacionalização, posterior à 

entrada internacional, também explica cerca de um terço da variância no crescimento 

internacional na amostra de empresas estudada.   

 

Também a avaliação parcial dos coeficientes do modelo 2 mais uma vez confirma a validade 

da relação entre o crescimento internacional e velocidade de internacionalização.  

 

Portanto, o segundo modelo de regressão apoia a Proposição 3, de que há uma relação 

positiva entre a velocidade de internacionalização e o crescimento internacional das PMEs 

industriais. 
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O modelo 3 testou a Proposição 4, que trata do efeito moderador da idade de entrada 

internacional sobre a relação positiva  entre a velocidade de internacionalização e o 

crescimento internacional. Assim, o terceiro modelo foi gerado incluindo as duas variáveis 

independentes, mais o chamado termo de interação, que nada mais é o inverso da idade  de 

entrada internacional multiplicado pela velocidade de internacionalização.  

 

Em termos gerais, o modelo 3 se mostrou adequado. Primeiro, por causa do resultado do teste 

F, cujo p-value é menor que 0,001. Em segundo lugar, o valor do coeficiente de determinação 

R2 , que é igual a 0,658.   

 

Os coeficientes das variáveis inverso da idade de entrada internacional e velocidade de 

internacionalização (efeitos principais) não são significantes. Neste modelo, no entanto, a 

interpretação destes coeficientes é diferente dos modelos anteriores. Desta forma, o 

coeficiente estimado da variável velocidade de internacionalização representa o seu 

coeficiente angular quando a idade de entrada internacional é muito grande e o seu inverso 

tende a zero. De maneira semelhante, o coeficiente estimado da variável inverso da idade de 

entrada internacional representa o seu coeficiente angular quando a velocidade é zero, ou seja, 

quando o grau de internacionalização for nulo (a empresa não obtém receitas de vendas no 

exterior). 

 

O mais importante nesse terceiro modelo é que o coeficiente da interação é significante e 

positivo (52,2). Este coeficiente significa que, a cada unidade de aumento no inverso da idade 

de entrada internacional, o coeficiente angular da relação entre velocidade e crescimento 

aumenta em 52,2. 

 

Assim, a princípio, o coeficiente gerado para o termo moderador (52,2), que deve ser 

interpretado como negativo, já que trata-se do efeito do inverso da idade, leva à aceitação da 

Proposição 4, de que a idade de entrada internacional seria uma força moderadora negativa no 

caso de PMEs industriais exportadoras da amostra pesquisada. 

 

Então, o fato de o efeito moderador do inverso da idade de entrada internacional ser positivo 

significa que a idade de entrada internacional reduz o coeficiente angular da relação linear 

positiva entre a velocidade e o crescimento internacional. 
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Considerando-se, por exemplo, uma empresa com pequena idade de entrada internacional, 

tem-se a seguinte relação entre crescimento e velocidade: 

 

para uma empresa jovem, com idade = 4 anos (inverso da idade = ¼ = 0,25) 

crescimento´= 0,168 + 0,298*0,25 + 2,65 * velocidade + 52,21* 0,25* velocidade 

crescimento´= 0,168 + 0,0745 + (2,65 + 52,21* 0,25) velocidade 

crescimento´= 0,2425 +  15,7025 * velocidade 

 

Já para uma empresa mais madura, com maior idade de entrada internacional (10 anos), a 

equação de previsão pode ser obtida como segue: 

 

para uma empresa com idade = 10 anos (inverso da idade = 1/10 = 0,10) 

crescimento´= 0,168 + 0,298*0,10 + 2,65 * velocidade + 52,21* 0,10* velocidade 

crescimento´= 0,168 + 0,0298 + (2,65 + 52,21* 0,10) velocidade 

crescimento´= 0,1978 +  7,871 * velocidade 

 

 

No caso de uma PME mais velha, com idade de entrada internacional de 25 anos), a equação 

de previsão do crescimento internacional pode ser obtida como segue: 

 

para uma empresa com idade = 25 anos (inverso da idade = 1/25 = 0,04) 

crescimento´= 0,168 + 0,298*0,04 + 2,65 * velocidade + 52,21* 0,04* velocidade 

crescimento´= 0,168 + 0,01192 + (2,65 + 52,21* 0,04) velocidade 

crescimento´= 0,17992 + 4,7384  * velocidade 
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O GRAF.7 abaixo ilustra as três retas de regressão para as três idades de entrada internacional 

consideradas. Para firmas com idade de entrada internacional alta ou baixa, o coeficiente 

angular da velocidade de internacionalização é sempre positivo, que reflete a relação positiva 

entre esta variável e o crescimento internacional. No entanto, para a firma com a maior idade 

de entrada internacional (25), o coeficiente angular é o menor, o que indica que a relação 

positiva com a velocidade é mais fraca. Já para a firma com a menor idade (4), o coeficiente 

angular é o maior deles, o que indica que a relação positiva do crescimento com a velocidade 

é mais intensa. Estes resultados confirmam a Proposição 4 do trabalho, indicando que o efeito 

moderador da idade de entrada internacional é negativo em relação à velocidade de 

internacionalização. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Efeito moderador da idade de entrada internacional 
 

 

Os baixos valores dos índices VIF das duas variáveis independentes no modelo 3 apontam 

para a inexistência de colinearidade entre elas. 

 

Além da ausência do problema da colinearidade entre as duas variáveis independentes 

atestada pelos baixos valor do VIF,  outra premissa básica para um modelo de regressão 

múltipla que não foi violada é a normalidade da distribuição dos erros, que são as diferenças 

entre os valores reais e os valores previstos pelo modelo 3 para a variável dependente, o 
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crescimento internacional (vide histograma no APÊNDICE II). Não há, também, indícios 

fortes de heteroscedasticidade, como pode ser visto nos diagramas de dispersão dos resíduos ( 

diagramas de dispersão do modelo 3, APÊNDICE II). 

 

Depois de apresentar as principais estatísticas descritivas da amostra de PMEs pesquisada, o 

presente sub-item deste capítulo se concentrou em medir as relações entre as principais 

variáveis de estudo anunciadas nas Proposições 1, 2, 3 e 4. Também verificou-se aqui as 

relações entre essas variáveis com as chamadas “variáveis de controle”, cujo intuito foi 

avaliar a conformidade das proposições formuladas. 

 

Em função da escolha metodológica para se desenvolver esta pesquisa (cross-section), a 

Proposição 1, que anuncia a existência de uma relação positiva entre a idade da empresa e a 

idade de entrada internacional, não pôde ser totalmente validada.  

 

Já as Proposições 2 e 3 foram confirmadas pelos valores gerados pela matriz de correlações e 

pelos modelos de regressão linear simples 1 e 2 (QUADROS 10 e 14). Assim, identificou-se 

que, no caso das PMEs industriais, a idade de entrada internacional é negativamente 

relacionada ao crescimento internacional. Este, por sua vez, também apresentou uma relação 

positiva com a velocidade de internacionalização. 

 

Além disso, as releções esperadas entre as variáveis principais e as de controle foram quase 

todas confirmadas. Apenas a relação do crescimento internacional com o número de países 

abandonados não se mostrou confiável. Acredita-se que isso se deve à imprecisão dos dados 

fornecidos. 

 

Quanto à Proposição 4, tese central desta pesquisa, ela foi confirmada pelos resultados do 

modelo de regressão 3 (vide o QUADRO 14). A equação gerada pelo modelo 3 mostra que o 

efeito moderador negativo da idade de entrada internacional atuou sobre a relação positiva 

entre velocidade de internacionalização e o crescimento internacional entre 2004 e 2007 

vigente na amostra de PMEs industriais estudada. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As recentes inovações tecnológicas e o aprofundamento da globalização deram um novo 

impulso à internacionalização das empresas nas últimas décadas. Com efeito, para sobreviver 

e prosperar nesse novo contexto, uma série de mudanças organizacionais têm sido levadas a 

cabo  pelas mesmas, no sentido de se adaptar à nova realidade que se apresenta.  

 

Uma dessas adaptações organizacionais está diretamente relacionada à noção do tempo que 

atualmente rege a dinâmica dos negócios internacionais. Agilidade, flexibilidade e rapidez em 

identificar e explorar oportunidades de negócio antes dos grandes competidores globais 

parecem ser as melhores opções para as empresas de menor porte, pois elas podem, com isso, 

capturar as vantagens de ser o pioneiro e deslocar suas curvas de aprendizado para cima. 

 

Por conta disso, as PMEs que começam a atuar mais cedo no exterior e que conseguem entrar 

em mercados de novos países mais rapidamente crescem mais suas vendas internacionais. É o 

que, resumidamente, mostraram os resultados da presente pesquisa, cujo objetivo foi  

conhecer as relações entre a idade de entrada internacional, a velocidade de 

internacionalização e o crescimento no exterior das pequenas e médias empresas industriais 

brasileiras. Diante da escassez de dados e conhecimentos, sua proposição central, aqui 

demonstrada, é de que no caso das PMEs industriais, a idade de entrada internacional é uma 

força moderadora, que atua negativamente sobre a relação positiva entre a velocidade de 

internacionalização e o crescimento no exterior. Assim, quanto menor a idade de entrada 

internacional, mais forte será a relação entre velocidade e crescimento internacionais. 

 

A partir de uma pesquisa fundamental, do tipo survey, foram analisadas empresas industriais 

brasileiras, de pequeno e médio porte, cuja matriz está sediada no estado de São Paulo, e que 

exportaram bens de forma direta em 2004, 2005 e 2006. Isso foi feito porque optou-se por 

estudar empresas que já estivessem completamente comprometidas com a atividade 

exportadora, vendendo regularmente a clientes no exterior de forma direta.  

 

O desenvolvimento do trabalho foi baseado em uma pesquisa quantitativa. A partir da 

listagem de empresas que exportaram bens em 2006, fornecida pelo Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e comércio Exterior - MDIC,  foi extraída uma amostra quase-
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aleatória. O tamanho da amostra foi menor do que se tinha planejado. A principal razão disso 

foi a eclosão da crise internacional no segundo semestre de 2008, a partir de quando se tornou 

praticamente impossível estabelecer contato com diretores e profissionais responsáveis pelas 

exportações de boa parte das empresas selecionadas na etapa de amostragem.  Mesmo com a 

insistente cobrança por respostas pela pesquisadora, o nível de retorno dos questionários foi 

modesto. Assim, os níveis de significância estatística inicialmente almeijados não puderam 

ser atingidos. Por isso, os resultados devem ser vistos como aquilo que se conseguiu extrair 

dos dados coletados tendo em vista os prazos e recursos disponíveis à autora. 

 

Nesta mesma estapa do trabalho, durante a longa fase de triagem da população referenciada 

para composição da amostra, identificou-se uma alta porcentagem de subsidiárias de 

corporações estrangeiras exportadoras instaladas no estado de São Paulo: 39% das 870 

empresas analisadas. Isso é um sinal do aprofundamento da globalização, que vem 

transferindo os níveis de competitividade internacional para dentro das fronteiras domésticas 

– conforme argumenta Melsohn (2006).  

 

A pesquisa combinou dados primários e secundários sobre cada uma das empresas da 

amostra. Os dados primários foram obtidos por meio de entrevistas estruturadas junto aos 

profissionais responsáveis pelas exportações das empresas. O instrumento de coleta foi um 

questionário, criado especialmente para esta pesquisa. Já os secundários foram obtidos na 

Receita Federal, no IBGE e nos sites das empresas pesquisadas. As informações coletadas 

foram analisadas utilizando recursos de estatística descritiva e de análise multivariada 

(regressão múltipla). 

 

A análise descritiva dos dados da amostra apontou uma alta incidência de PMEs industriais 

cuja idade de entrada internacional as caracteriza como born globals: 16% tinham até três 

anos, e 42% até cinco anos quando começaram a exportar. Além disso, a ocorrência das 

mesmas apareceu não em setores intensivos em conhecimento, de alta intensidade 

tecnológica; a maior frequência de firmas desse tipo se concentrou em setores de baixa e 

média-baixa intensidade tecnológica, como no setor de bebidas e calçados, por exemplo. 

Enfim, pelo menos no estado de São Paulo, em termos de idade de entrada internacional, a 

ocorrência desse tipo de empresa parece ser mais comum do que inicialmente se imaginava. 

Essa constatação se alinha ao pensamento de Mathews (2001), que aponta uma faceta da 

globalização pouco notada: a corrida de empresas de nações “periféricas”, que estão se 
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movendo rapidamente para explorar oportunidades geradas pela emergência de mercados e 

cadeias industriais globais. 

 

Outro ponto destacado pela análise descritiva da amostra é a alta incidência de PMEs 

industriais que adotam outros modos de entrada no exterior combinados à exportação direta: 

40,6%.  Além disso, os dados mostram uma ampla cobertura geográfica do conjunto de 32 

PMEs da amostra, cujos produtos são distribuídos em mercados (países) de todos os 

continentes do planeta. Mostram também como as novas tecnologias de informação permitem 

às empresas de menor porte ampliar sua exposição internacional: mais de 90% da amostra 

possui site na World Wide Web, onde é oferecida a opção de leitura das informações em, pelo 

menos, um idioma estrangeiro.   

 

Essas informações, combinadas às correlações positivas identificadas entre a velocidade de 

expansão do grau de internacionalização, a velocidade de expansão geográfica e a 

multiplicidade dos modos de entrada em mercados estrangeiros das PMEs pesquisadas 

corroboram o pensamento de Lummaa (2002), para quem a velocidade deve ser mensurada 

pelo intervalo de tempo em que uma empresa avança em três dimensões da 

internacionalização: profundidade, distância e diversidade. Segundo o autor, a profundidade 

reflete o grau de envolvimento da firma com mercados no exterior (grau de 

internacionalização ou participação das vendas internacionais no total das vendas da 

empresa). Distância se refere aos aspectos físico e cultural, subjacentes à diversidade 

geográfica dos países onde a organização está presente. E a diversidade diz respeito à 

variedade dos modos operacionais adotados pela empresa fora do mercado doméstico.  Assim, 

os dados indicam que essas três facetas da velocidade de internacionalização das PMEs 

industriais realmente parecem avançar juntas. 

 

Quanto ao fato constatado pela análise dos três modelos de regressão múltipla aqui gerados, 

de as empresas que entraram mais cedo no mercado internacional terem crescido mais e mais 

rapidamente no exterior que as firmas mais maduras no período considerado indica que, a 

despeito da consolidação de suas capacidades ao longo dos anos de atuação no mercado 

doméstico pelas PMEs mais maduras, as jovens empresas parecem estar com o foco 

estratégico mais voltado para os negócios internacionais e, ao que parece, melhor adaptadas 

para jogar em campos estrangeiros globalizados, pelo menos nessa etapa de suas trajetórias de 

internacionalização. Isso aponta para uma possível mudança organizacional: uma nova 
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geração de empresas, que em vez de partir para mercados estrangeiros mais tarde, depois de 

consolidar suas capacidades no mercado doméstico, desde cedo vão consolidando suas rotinas 

e processos ao longo do exercício de suas atividades de negócio no mercado doméstico e no 

exterior. 

 

Sendo assim, será que esse novo contexto, que impulsiona e acelera  a entrada das PMEs no 

mercado internacional irá beneficiá-las no futuro, quando se tornarem multinacionais de 

grande porte? Depois de terem entrado mais jovens na arena internacional, ao longo do 

tempo, em suas trajetórias de crescimento e desenvolvimento, aprenderão a amenizar os 

efeitos negativos da inércia organizacional e das deseconomias de compressão do tempo tão 

comuns em grandes corporações de hoje, cuja expansão internacional se baseia na instalação 

de novas subsidiárias?  Essas são questões instigantes, que merecem a atenção de pesquisas 

futuras.    

 

Depois desse resumo dos principais achados deste estudo, suas limitações mais importantes 

serão aqui colocadas. Em primeiro lugar, em virtude do tamanho da amostra e do 

desconhecimento das principais características da população de empresas exportadoras, não 

foi feita nenhuma inferência estatística a partir dos resultados deste estudo, embora o único 

passo faltante para inferências significativas fosse obter uma amostra substancialmente maior. 

 

Outra limitação desta pesquisa se deve à escolha metodológica adotada para se estudar 

variáveis temporais junto a PMEs. O ideal seria fazer um estudo longitudinal, que recolhesse 

informações das empresas de vários anos, desde o seu surgimento. Isso, com certeza, 

permitiria testar com maior rigor estatístico a relação positiva anunciada na Proposição 1. Mas 

sua operacionalização extrapolaria os limites de custo e tempo disponíveis a esta autora.  

 

Além disso, a escolha da base de dados de empresas exportadoras paulistas inicialmente se 

deu em função da liderança e possível representatividade do Estado nas exportações 

nacionais, tanto em termos de valor, como em número de empresas. Mas a alta concentração 

de empresas internacionais exportadoras instaladas no parque industrial de São Paulo sinaliza 

que os resultados aqui auferidos podem não estar ocorrendo em todo o território nacional, na 

medida em que os níveis de internacionalização e competitividade do mercado doméstico 

paulista sejam, provavelmente, maiores que os de outros estados. Assim, as PMEs de outros 
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estados da Federação talvez não estejam sofrendo tantas pressões  para atuar em mercados 

fora do Brasil tão precocemente. 

 

Outros temas para estudos futuros – além das questões já enunciadas acima - serão aqui 

colocados. Em primeiro lugar, seria altamente desejável testar as proposições aqui formuladas 

em uma amostra maior de PMEs, inclusive de outros estados e regiões do País. Infelizmente, 

contar com um banco de dados confiável de pequenas e médias empresas exportadoras 

brasileiras ainda é uma barreira importante a ser superada para que isso se realize. 

 

Além disso, outro estudo que poderia gerar valiosos conhecimentos seria investigar que 

fatores são responsáveis pelas diferentes velocidades de internacionalização experimentadas 

pelas PMEs brasileiras, como sugere o modelo de Oviatt e McDougall (2005). Tão importante 

seria também entender as pré-condições que devem apresentar jovens empresas de modo que 

sua precoce entrada internacional atue como um fator moderador, que reforce a relação entre 

velocidade e crescimento ao longo de suas trajetórias de internacionalização. Outro estudo 

interessante seria investigar com maior profundidade os efeitos dos modelos híbridos de 

entrada no exterior sobre as trajetórias de internacionalização das empresas.  

 

De todo modo, fica aqui esta contribuição pioneira ao estudo das relações entre idade de 

entrada internacional, velocidade de internacionalização e desempenho de pequenas e médias 

empresas brasileiras, com o sincero anseio da autora de que este trabalho estimule novas 

pesquisas que venham aprofundar os achados aqui relatados. 
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ANEXO I 

DEFINIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE PEQUENAS E  MÉDIAS EMPRESAS 
 

Pequena Empresa Média Empresa País ou 

Bloco 

Econômico 

Fonte Critério 

Total Indústria Comércio / 

Serviços 

Total Indústria  Comércio 

/ Serviços 

Brasil Estatuto da 
Microempresa e 
Empresa de Pequeno 
Porte ( Lei nº 
9.841/99) 
 

Receita bruta anual R$) 244 mil  

      a  

1,2 milhões 

- - - - - 

 SIMPLES (Lei nº 
9.317/96) 

Receita bruta anual (R$) 244 mil  

      a  

1,2 milhões 

- - - - - 

 RAIS (Relação 
Anual de 
Informações Sociais) 

Número de empregados - 20-99 10-49 - 100-499 50-99 

 SEBRAE Número de empregados - 20-99 10-49 - 100-499 50-99 

 BNDES - Carta 
Circular nº 64/02, de 
14 de outubro de 
2002 

Receita operacional bruta anual ou 

anualizada (R$) 

superior a  

1,2 milhão e 

inferior ou 

igual a 10,5 

milhões 

- - superior a 

10,5 

milhões e 

inferior 

ou igual a  

60 

milhões 

- - 

 

QUADRO 1 – Definições nacionais de pequenas e médias empresas 
Fonte: MDIC, 2002                                                                                                                       
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Pequena Empresa Média Empresa País / Bloco 

Econômico 

Fonte Critério 

Total Indústria Comércio / 

Serviços 

Total Indústria Comércio 

e Serviços 

Faturamento Anual (US$) - 400 mil  

a  

3,5 milhões 

200 mil  

a 

1,5 milhão 

- 3,5  

a 

20 milhões 

1,5 

a 

7 milhões 

Mercosul Resolução Mercosul 

GMC nº 90/93 

Número de Empregados - 11 – 40 6 - 30 - 41 - 200 31 - 80 

Volume anual de negócios 

 ( $ Euros) 

2 a 10 

milhões 

- - 10 a 50 

milhões 

- - União 

Européia 

Conselho de 

Bruxelas, 01.03.01 

Balanço anual total ( $ Euros) 2 a 10 

milhões 

- - 10 a 43 

milhões 

- - 

México CAMEX Número de Empregados - 31 - 100 6-20 / 21-50 - 101-500 21-100 / 

 51-100 

Número de Empregados - Até 500  -   Estados Unidos Guide to SBA’s 

Definitions of Small 

Business – fev/2002 

Receita anual média (US$) -  6 milhões -   

Faturamento anual  ( $ Euros) - 5 milhões 1,9 milhão - 20 milhões 7,5 milhões 

Número de Empregados - 50 20 - 250 95 

Itália Act 317/91, for the 
innovation and 
development os 
SMEs 
 

Patrimônio ( $ Euros) - 2 milhões 750 mil - 10 milhões 3,75 

milhões 

 

 

QUADRO 2 – Definições internacionais de pequenas e médias empresas 
Fonte: MDIC, 2002                                                                                                                       
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APÊNDICE I 

QUESTIONÁRIO  
 

Assunto : Pesquisa " Internacionalização de empresas brasileiras" 
 
Corpo do e-mail 
A (razão social da empresa)  é uma organização paulista atuante no mercado internacional que foi 
selecionada para compor uma amostra de empresas que irão representar as demais na minha 
pesquisa de doutorado cujo objetivo será  avaliar os efeitos da idade de entrada no mercado 
internacional e da velocidade de expansão no exterior  sobre o crescimento das empresas. 
  
Por isso, gostaria muito que as 13 perguntas abaixo fossem respondidas. Se esta empresa fornecer 
as informações que precisamos para dar prosseguimento a esse estudo, você poderá ter acesso em 
primeira mão a seus resultados.  
 
É importante lembrar que para garantir uma maior confidencialidade, não são solicitados valores 
monetários. E assim como fazem o IBGE e o Sebrae, só serão divulgados dados agregados de todas 
as empresas participantes, nunca de empresas individuais. Além disso, os dados a mim confiados 
não serão compartilhados com terceiros. 
 
Assim nos comprometemos, e obrigado desde já, 
  
Professora Selma Carvalho 
Doutoranda em Administração de Empresas FGV - EAESP 
email:  
tel.:  
  
Professor Dr. Fabio Mariotto 
Fundação Getulio Vargas – EAESP 
Departamento de Administração 
e-mail:  
tel.:  
 
 
A) Faixa do número de empregados da empresa:  (marcar um X em apenas uma das opções abaixo)     

1. 1 a 19  
2. 20 a 99  
3. 100 a 499         
4. 500 ou mais  
 
B) Faixa de Receita Bruta anual da empresa em 2007 – R$ milhões:  (marcar um X em apenas uma das 
opções abaixo) 
1. menor que 1,2           
2. entre 1,2 e 10,4        
3. entre 10,5 e 59,5           
4. 60 ou mais  
 
C) A empresa tem funcionários que moram e trabalham  fora do Brasil?       
1. sim       
0. não 
 
D) A empresa exportou seus produtos pela primeira v ez no ano de:    
 
(Mesmo que isso tenha sido feito por terceiros, através de cooperativas, consórcios de exportação, tradings, etc). 
 
 
E) O primeiro investimento direto da empresa no ext erior ocorreu no ano de:    
       A empresa ainda não fez investimentos diretos no exterior  
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F) Em 2007, qual foi a participação percentual das receitas de vendas internacionais no total 
das receitas de vendas da empresa?  _______ % 
 
A receita internacional corresponde ao faturamento de vendas de mercadorias para empresas situadas fora do Brasil. Incluem 
as receitas de exportações e as receitas de vendas efetuadas no exterior por todas as filiais/subsidiárias da empresa.   
 
      obs: não importa em que moeda seja feito o cálculo (Real, Dólar, etc); o importante é que o  numerador (receitas 
internacionais) e o denominador (receitas totais) estejam convertidos para uma mesma unidade monetária. 
 
 
G) Quanto cresceram as vendas internacionais da emp resa entre 2004 e 2007  (em U$)? 
___________ %                                     
 
Essa taxa de crescimento é igual à diferença entre as vendas internacionais de 2007 e 2004, dividido pelo valor das vendas 
internacionais da empresa em 2004, multiplicado por 100.  
 
 
H) A linha de produtos da empresa é composta por qu antos itens?  _______ itens  
 
I) Quantos desses  itens foram comercializados no e xterior em 2007?  ______ itens  
 
J) Para quantos países a empresa exportou seus prod utos em 2007? _______  países 
 
L) Cite os 3 países para onde a empresa mais export a:  
 
M) Além da exportação, selecione outros modos de en trada utilizados pela empresa para atuar 
no mercado externo :  (você pode marcar mais de um ou nenhum desses modos de entrada) 
 
Franchising / licenciamento                                           
Aliança com empresa do país estrangeiro                      
Fusão / aquisição                                                               
Joint-venture 
Filial / subsidiária 
Outro 
 
 
N) Nos últimos três anos, a empresa deixou de comer cializar seus produtos em quantos 
países?           
  

 

 



     99 

APÊNDICE II 

RESULTADOS DOS MODELOS DE REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA  

  

MODELO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics

,6963 1,12514 30

,237563 ,2841379 30

Variables
% Crescimento 07/04
(dec)

Inverso da idade de
entrada internacional

Mean Std. Deviation N

Correlations

1,000 ,604

,604 1,000

. ,000

,000 .

30 30

30 30

Variables
% Crescimento 07/04
(dec)

Inverso da idade de
entrada internacional

% Crescimento 07/04
(dec)

Inverso da idade de
entrada internacional

% Crescimento 07/04
(dec)

Inverso da idade de
entrada internacional

Statistics
Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

%
Crescimento
07/04 (dec)

Inverso da
idade de
entrada

internacional

Variables Entered/Removed b

Inverso da
idade de
entrada
internacion
al

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: % Crescimento 07/04 (dec)b. 



     100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients a

,128 ,219 ,585 ,563

2,393 ,596 ,604 4,013 ,000

(Constant)

Inverso da idade de
entrada internacional

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: % Crescimento 07/04 (dec)a. 

ANOVAb

13,405 1 13,405 16,103 ,000a

23,308 28 ,832

36,712 29

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Inverso da idade de entrada internacionala. 

Dependent Variable: % Crescimento 07/04 (dec)b. 

Model Summary b

,604a ,365 ,342 ,91237
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Inverso da idade de entrada
internacional

a. 

Dependent Variable: % Crescimento 07/04 (dec)b. 
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MODELO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics

,6755 1,11230 31

,022213 ,0296853 31

Variables
% Crescimento
07/04 (dec)

Vel_grau
Internacionalização

Mean Std. Deviation N

Correlations

1,000 ,578

,578 1,000

. ,000

,000 .

31 31

31 31

Variables
% Crescimento
07/04 (dec)

Vel_grau
Internacionalização

% Crescimento
07/04 (dec)

Vel_grau
Internacionalização

% Crescimento
07/04 (dec)

Vel_grau
Internacionalização

Statistics
Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

%
Crescimento
07/04 (dec)

Vel_grau
Internacio
nalização

Variables Entered/Removed b

Vel_grau
Internacion
alização

a . Enter

Model
2

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: % Crescimento 07/04 (dec)b. 
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Model Summary b

,578a ,334 ,311 ,92306
Model
2

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Vel_grau Internacionalizaçãoa. 

Dependent Variable: % Crescimento 07/04 (dec)b. 

ANOVAb

12,407 1 12,407 14,561 ,001a

24,709 29 ,852

37,116 30

Regression

Residual

Total

Model
2

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Vel_grau Internacionalizaçãoa. 

Dependent Variable: % Crescimento 07/04 (dec)b. 

Coefficientsa

,194 ,208 ,933 ,359 -,232 ,620

21,664 5,677 ,578 3,816 ,001 10,053 33,275 1,000 1,000

(Constant)

Vel_grau
Internacionalização

Model
2

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower BoundUpper Bound

95% Confidence Interval for B

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: % Crescimento 07/04 (dec)a. 
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MODELO 3 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics

,6963 1,12514 30

,237563 ,2841379 30

,022867 ,0299650 30

,007607 ,0152253 30

Variables
% Crescimento 07/04
(dec)

Inverso da idade de
entrada internacional

Vel_grau
Internacionalização

Vel Int * inv precocity

Mean Std. Deviation N
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MODELO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Entered/Removed b

Vel Int * inv
precocity,
Vel_grau
Internacion
alização,
Inverso da
idade de
entrada
internacion
al

a

. Enter

Model
3

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: % Crescimento 07/04 (dec)b. 

Correlations

1,000 ,604 ,573 ,809

,604 1,000 ,264 ,722

,573 ,264 1,000 ,683

,809 ,722 ,683 1,000

. ,000 ,000 ,000

,000 . ,079 ,000

,000 ,079 . ,000

,000 ,000 ,000 .

30 30 30 30

30 30 30 30

30 30 30 30

30 30 30 30

Variables
% Crescimento 07/04
(dec)

Inverso da idade de
entrada internacional

Vel_grau
Internacionalização

Vel Int * inv precocity

% Crescimento 07/04
(dec)

Inverso da idade de
entrada internacional

Vel_grau
Internacionalização

Vel Int * inv precocity

% Crescimento 07/04
(dec)

Inverso da idade de
entrada internacional

Vel_grau
Internacionalização

Vel Int * inv precocity

Statistics
Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

%
Crescimento
07/04 (dec)

Inverso da
idade de
entrada

internacional

Vel_grau
Internacio
nalização

Vel Int * inv
precocity

Descriptive Statistics

,6755 1,11230 31

,022213 ,0296853 31

Variables
% Crescimento
07/04 (dec)

Vel_grau
Internacionalização

Mean Std. Deviation N
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Model Summary b

,811a ,658 ,618 ,69542
Model
3

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Vel Int * inv precocity, Vel_grau
Internacionalização, Inverso da idade de entrada
internacional

a. 

Dependent Variable: % Crescimento 07/04 (dec)b. 

ANOVAb

24,138 3 8,046 16,638 ,000a

12,574 26 ,484

36,712 29

Regression

Residual

Total

Model
3

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Vel Int * inv precocity, Vel_grau Internacionalização, Inverso
da idade de entrada internacional

a. 

Dependent Variable: % Crescimento 07/04 (dec)b. 

Coefficients a

,168 ,211 ,794 ,435

,298 ,737 ,075 ,404 ,690 ,380 2,631

2,650 6,614 ,071 ,401 ,692 ,425 2,356

52,213 18,156 ,707 2,876 ,008 ,218 4,582

(Constant)

Inverso da idade de
entrada internacional

Vel_grau
Internacionalização

Vel Int * inv precocity

Model
3

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: % Crescimento 07/04 (dec)a. 
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