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“Não importa quem governa, o mercado governa”. 

Henry Ward Beecher. 

 

 

“Não basta ensinar ao homem uma especialidade porque se tornará assim uma máquina 

utilizável e não uma personalidade. É necessário que se ensine um sentimento, um senso 

prático daquilo que vale a pena ser compreendido, daquilo que é belo, do que é 

eticamente correto”. 

Albert Einstein. 

 
 



                                                                                                                                                

RESUMO 
 
 
Palavras-Chaves: Internacionalização; Estratégia; Petrobras; Vale; Embraer; Gerdau; 
Marcopolo; Paradigma Eclético. 
 

Com o incremento do comércio mundial nas últimas décadas, percebe-se que as empresas 
brasileiras têm buscado atuar além da fronteira nacional garantindo presença nos mercados-
chave. Este estudo objetivou analisar as motivações e as estratégias de internacionalização 
adotadas pelas empresas Petrobras, Vale, Embraer, Gerdau e Marcopolo e determinar se 
existe modelo de estratégia dominante. Para isso, foi revisada a abordagem teórica do 
paradigma eclético de Dunning e as estratégias de internacionalização defendidas por este 
autor, assim como os estudos já elaborados sobre as empresas pesquisadas por autores 
brasileiros. A análise comparativa entre as estratégias de internacionalização adotada e o setor 
de atividade, origem do capital e modo de entrada nos mercados foi feita a partir de uma 
pesquisa exploratória, de cunho qualitativo, com coleta de dados secundários do processo de 
internacionalização dessas empresas. Ao final desta pesquisa foi possível apontar que cada 
empresa adotou uma estratégia de internacionalização predominante, contudo pode-se 
observar que novas estratégias foram sendo agregadas em complementação às anteriores. 
Além disso, não ficou evidente existir relação entre a estratégia de internacionalização 
adotada e a origem do capital ou ao modo preferencial de entrada nos mercados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                

ABSTRACT 
 
 
Key words: Internationalization; Strategy; Petrobras; Vale; Embraer; Gerdau; Marcopolo; 
Eclectic Paradigm. 
 

With the improvement of the international trade on the last decades, the Brazilian firms are 
searching to operate beyond the national borders in order to guarantee its presence on the key 
markets. The dissertation aimed to analyze the motivations and the strategies of 
internationalization implemented by the firms: Petrobras, Vale, Embraer, Gerdau and 
Marcopolo as well as determine the existence of a dominant strategy. In order to do that, 
Dunning’s eclectic paradigm and the strategies of internationalization supported by him were 
revised along with the main literature from Brazilian authors on the internationalization 
process of the selected firms. The comparative analysis between the strategies of 
internationalization selected and the industrial sector, origin of capital and the preferred mode 
of entrance on the markets were done through an exploratory research, with a qualitative 
character and collection of secondary data from the internationalization process of the firms. 
At the end of this research, it was possible to identify that each firm had adopted a 
predominant strategy however it was also possible to observe that new strategies were 
aggregated in complementation of the previous one.  Besides that, no evidence was found 
between the predominant strategy of internationalization and the origin of the capital neither 
with the preferred mode of entrance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Objetivo 

 

O objetivo do presente estudo é analisar a estratégia corporativa adotada, em termos da 

motivação de escolha, no processo de internacionalização das maiores empresas 

multinacionais brasileiras.  

 

Este estudo foi fundamentado, primeiramente no paradigma eclético de Dunning (1993, 1998 

e 2001) e nas estratégias de internacionalização por ele sugeridas: (i) busca de recursos, (ii) 

busca de mercado para produtos industrializados e/ou serviços, (iii) busca de eficiência e (iv) 

busca de ativos estratégicos. Em segundo, no estudo elaborado pela Fundação Dom Cabral e 

The Columbia Program on International Investment (2007) que classificaram, segundo o 

critério de ativos no exterior, as vinte maiores empresas multinacionais brasileiras, nesta 

ordem: Vale, Petrobras, Gerdau, Embraer, Votorantim, CSN, Camargo Corrêa, Odebrecht, 

Aracruz Celulose, WEG, Marcopolo, Andrade Gutierrez, Tigre, Usiminas, Natura, Itautec, 

América Latina Logística S/A, Ultrapar, Sabó e Lupatech.  

 

A análise comparativa foi feita entre as quatro maiores empresas em termos de ativos no 

exterior e na Marcopolo. Apesar de não pertencer ao grupo das cinco maiores empresas, a 

escolha desta última se deve a três razões: (i) a empresa apresenta elevado grau de 

internacionalização, (ii) a empresa foi obrigada a alterar sua estratégia internacional em 

função da mudança do cenário econômico mundial e (iii) o mercado externo representa 80% 

do seu faturamento. A análise comparativa das estratégias de internacionalização destas cinco 

empresas poderá fornecer indicações relevantes sobre as principais tendências em termos de 

internacionalização de empresas brasileiras. 

 

1.2 Importância 

 

Dunning (1993) afirma que a globalização consiste em uma mudança de investimentos 

baseados em recursos para uma otimização espacial da produção, enquanto Waters (1996) 

sustenta que a globalização constitui-se de arranjos sociais para a produção, troca, distribuição 



                                                                                                                                                

e consumo de bens e serviços que representam fatos, afetos, significados, crenças, 

preferências, gostos e valores. 

 

Klotzle (2002) defende que, em um mundo globalizado, o incremento da competitividade 

tornou-se questão de sobrevivência para as empresas, independentemente do ramo em que 

elas atuam. A globalização não só exige presença nos mercados-chave, mas também aumento 

da produtividade, redução dos custos, melhoria da qualidade dos produtos, investimentos na 

qualificação dos funcionários e desenvolvimento de novas tecnologias. 

 

A afirmação acima é confirmada por Rocha (2002) na citação abaixo: 

 

A comunidade de negócios está cada vez mais internacionalizada e a emergência de 
estratégias globais, de produtos globais e de programas de marketing globais 
confirmam também que várias indústrias “percebem” vários mercados nacionais de 
forma suficientemente similar, como para desenvolver estratégias padronizadas. 
(ROCHA, 2002: 29). 

 

Com base no gráfico abaixo, podemos identificar que a globalização tem promovido de forma 

sistemática o incremento do fluxo mundial de investimento direto externo. 

 

Gráfico 1 – Fluxo de Investimentos Diretos Externos no Mundo 

 

Fonte: (BARBOSA, 2005: 3) 

 

Lussieu da Silva (2003) realizou amplo estudo em 90 empresas industriais brasileiras sobre 

sua inserção internacional após a década de 90. Uma das constatações deste estudo foi que a 



                                                                                                                                                

internacionalização das empresas brasileiras ainda é preponderantemente comercial. Isso 

ocorre em função de as vantagens de localização do país em muitos casos serem superiores às 

vantagens de localização no exterior. Em função da globalização, entretanto, parece haver 

uma tendência de internacionalização produtiva, ou seja, localização de unidades industriais 

fora do país. 

 

Gonçalves (1999) concorda com a afirmação acima quando argumenta que o Brasil tem uma 

participação passiva no processo de globalização, ou seja, o Brasil recebeu historicamente 

elevado volume de investimentos diretos externos (IDEs). Na década de 90 estes IDEs se 

destinaram à aquisição de empresas brasileiras, período em que muitas empresas estatais 

foram privatizadas. No entanto, os IDEs brasileiros no exterior comprovam que o Brasil 

nunca investiu tanto no exterior e nunca deteve uma participação tão representativa no cenário 

mundial quanto a partir de 2005. 

 

O gráfico abaixo demonstra a evolução do fluxo de IDEs brasileiros entre os anos de 1980 e 

2006. 

 

Gráfico 2 – Evolução dos Fluxos de IDEs Brasileiros entre 1980-2006 

 

Fonte: (CYRINO, CARVALHO e DILYARD, 2007: 14) 

 

Em 2006, os investimentos diretos externos efetuados pelo Brasil foram maiores que os 

investimentos recebidos. De acordo com o Banco Central do Brasil e o relatório da UNCTAD 

(2007), o Brasil se tornou o 12º maior investidor do mundo e o 2º maior entre as nações em 

desenvolvimento, perdendo somente para Hong Kong (China). Segundo estudo divulgado 



                                                                                                                                                

pela KPMG no Brasil (2007), o valor total dos investimentos brasileiros acumulados no 

exterior foi de USD 152 bilhões, dos quais USD 97 bilhões em participações societárias 

superiores a 10% do capital da empresa.  

 

O gráfico abaixo ilustra a posição do Brasil no ranking dos maiores investidores do mundo 

em 2006. 

 

Gráfico 3 – Maiores Investidores do Mundo em 2006 

 

Fonte: KPMG DO BRASIL. Multinacionais Brasileiras: A rota dos investimentos brasileiros 

no exterior. Anuário, 2007: 6 

 

Os ativos das companhias brasileiras mais que dobraram no exterior entre 2005 e 2006. Há 

atualmente 885 empresas brasileiras que investem em 52 países distintos1. As transações de 

compras de empresas no exterior por empresas brasileiras mais que triplicaram nos últimos 

quatro anos, foram 22 operações em 2004 contra 66 operações em 20072. Este fenômeno não 

é exclusividade do Brasil, já que houve um aumento expressivo no número de empresas de 

economias em desenvolvimento na lista das empresas exportadoras de capital. O estoque de 
                                                 
1 KPMG DO BRASIL. Multinacionais brasileiras: A rota dos investimentos brasileiros no exterior, 2007: 13 
2 KPMG DO BRASIL. Multinacionais brasileiras: A rota dos investimentos brasileiros no exterior, 2007: 15 



                                                                                                                                                

investimentos feitos por estas empresas subiu quase dez vezes entre 1990 e 2005, saindo dos 

USD 147 bilhões para USD 1,4 trilhão. 

 

A maioria das multinacionais brasileiras está presente nos segmentos industriais e de produtos 

de base, como aço, cimento, veículos pesados, motores, celulose, petroquímicos, metais e 

minerais. No setor de bens de consumo de ponta, como é o caso, por exemplo, da Natura, 

ainda é pequeno o número de empresas brasileiras que se internacionalizaram3.  

 

De acordo com classificação elaborada pela Fundação Dom Cabral e The Columbia Program 

on International Investment (2007), as vinte principais multinacionais brasileiras, que geram 

grande parte das receitas em operações fora do país de origem ou que possuem grande parte 

de ativos no exterior, estão representadas no quadro abaixo. A soma dos ativos destas 

empresas no exterior - USD 56 bilhões - representa mais da metade do total do fluxo de 

investimentos diretos brasileiros. As multinacionais brasileiras estão presentes, em média, em 

três diferentes países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 http://ginebra.incubadora.fapesp.br/portal. Gerdau lidera ranking de companhias do país com maior 
internacionalização. Acesso em 13 Mar. 2008  



                                                                                                                                                

Tabela 1 – Ranking por Ativos Externos em 2006 

 

Fonte: KPMG DO BRASIL. Multinacionais Brasileiras: A rota dos investimentos brasileiros 

no exterior. Anuário, 2007: 12 

 

A Vale e a Petrobras, empresas no setor de exploração de recursos naturais, representam mais 

de dois terços de todos os ativos no exterior das vinte maiores empresas multinacionais. As 

empresas que fornecem insumos para outras indústrias representam mais de 19%, as que 

produzem bens acabados e empresas de serviço representam cerca de 6%, deixando menos de 

1% para a única empresa de bens de consumo – Natura, de acordo com Cyrino, Carvalho e 

Dilyard (2007). Ainda de acordo com esta pesquisa, metade das empresas brasileiras tem a 

maior parte de suas atividades internacionais na América Latina, o que justifica a utilização 

do estudo de Dunning (1993) e Mortimore (2000) para a análise das estratégias corporativas 

de internacionalização das empresas brasileiras, uma vez que Mortimore (2000), a partir do 

paradigma eclético de Dunning, estudou o processo de internacionalização de empresas nesta 

região. 

 

Há uma tendência crescente das empresas usufruírem de reservas internacionais de capital 

para financiar a expansão para o exterior, como demonstra o fato de que oito das dez 

primeiras empresas classificadas no ranking da FDC-CPII (2007) estão listadas tanto na Bolsa 

de Valores de Nova York (NYSE) quanto na Bovespa, de São Paulo. 



                                                                                                                                                

De acordo com relatório da UNCTAD (2005), os planos de investimentos externos de 

empresas brasileiras estão concentrados na área do North American Free Trade Agreement 

(NAFTA) - 30,4% do total, na Europa - 21,6% do total e no Mercosul/Chile - 15,5% do total. 

 

As principais motivações para as empresas brasileiras buscarem sua internacionalizar estão 

relacionadas aos motivos descritos abaixo: 

 

a. Busca de presença global4.  Neste caso, a empresa objetiva estar presente nos 

principais mercados globais para manter-se competitiva frente aos grandes grupos 

mundiais e também para maximizar os benefícios obtidos pela presença nos blocos 

econômicos, podendo desta forma superar barreiras tarifárias e não-tarifárias. Um 

exemplo de empresa que buscou a internacionalização por esta razão foi o grupo 

Gerdau; 

 

b. Valorização do real frente ao dólar5. A partir de 2005, pode-se observar uma tendência 

de valorização do Real frente ao Dólar6, o que tem reduzido as vantagens 

comparativas do Brasil frente a outros países, uma vez que seus custos aumentaram 

perante o mercado internacional. Esse contexto forçou algumas empresas a acelerarem 

ou até mesmo iniciarem seu processo de internacionalização em busca de custos de 

produção e mão-de-obra mais baixos no exterior. Como exemplo, a Azaléia, empresa 

produtora de calçados, transferiu parte de sua produção para a China; 

 

c. Ampliação do mercado de consumo7. Empresas que já são líderes de mercado ou 

mesmo comercializam produtos muito específicos, com demanda doméstica limitada, 

estão presenciando uma saturação das vendas domésticas. A alternativa para esta 

situação é buscar novos mercados consumidores. Este é o caso da Embraer e da 

Marcopolo, que contam com mais de 80% do faturamento em negócios no exterior; 

 

                                                 
4 KPMG DO BRASIL. Multinacionais brasileiras: A rota dos investimentos brasileiros no exterior, 2007: 17 
5 KPMG DO BRASIL. Multinacionais brasileiras: A rota dos investimentos brasileiros no exterior, 2007: 13 
6 http://www.financeone.com.br/histdolar.php?lang=br&como=periodo. Cotações do dólar desde 1994. Acesso 
em 28 Jun. 2008 
7 KPMG DO BRASIL. Multinacionais brasileiras: A rota dos investimentos brasileiros no exterior, 2007: 13 



                                                                                                                                                

d. Valorização e fortalecimento da marca8. Estas empresas não mais buscam participação 

no mercado mundial através de exportação, licenciamento, etc, mas agora via presença 

ativa local como estratégia para fortalecimento da marca globalmente. Este é o caso da 

Natura e Alpargatas São Paulo9; 

 

e. Redução de custos logísticos e de mão-de-obra10. Países como China e Índia têm se 

mostrado muito atraentes, em função de sua mão-de-obra barata e do tamanho do 

mercado consumidor. Desta forma, muitas empresas, mesmo considerando todos os 

impedimentos políticos, estão se transferindo ou instalando subsidiárias nestes 

mercados, em busca de redução de custos com mão-de-obra e logística pelo fato de 

estarem localizadas no próprio mercado consumidor; 

 

f. Acesso ao crédito. Obtenção de recursos financeiros em condições e taxas mais 

atraentes do que oferecidos no mercado doméstico11; 

 

g. Vantagens fiscais e de carga tributária, questões regulatórias e entraves burocráticos12. 

Apesar de o Brasil ser um dos mercados mundiais mais atraentes para se investir em 

função do seu potencial de consumo, o Brasil conta com uma das mais altas cargas 

fiscais e tributárias, além de ser extremamente burocrático. Estas condições podem 

motivar empresas a optar por investir em outros países que, ao contrário do Brasil, 

oferecem pacotes fiscais e isenções mais atraentes; 

 

h. Baixo crescimento econômico do Brasil na década de 80 e 9013. Diferentemente de 

2006, 2007 e parte de 2008, nos anos 80 e 90 o Brasil passou por momentos de 

instabilidade, seja pelo crescimento negativo ou pelo baixo crescimento positivo. O 

país vivenciou duas décadas de estagnação, o que motivou empresas como Camargo 

Corrêa e Odebrecht a se internacionalizarem em busca de novos mercados. 

 

                                                 
8 THE BOSTON CONSULTING GROUP. The 2008 BCG 100 new global challenges: How top companies from 

rapidly developing economies are changing the world, 2007: 12 
9 http://www.analisecomercioexterior.com.br/comex06/multisbrasileiras/index.php. O avanço das multinacionais 
brasileiras. Acesso em 13 Mar. 2008 
10 KPMG DO BRASIL. Multinacionais brasileiras: A rota dos investimentos brasileiros no exterior, 2007: 16 
11 KPMG DO BRASIL. Multinacionais brasileiras: A rota dos investimentos brasileiros no exterior, 2007: 17 
12 KPMG DO BRASIL. Multinacionais brasileiras: A rota dos investimentos brasileiros no exterior, 2007: 17 
13 BARBOSA, A. F. Os investimentos das multinacionais no Brasil. São Paulo, 2005: 10 



                                                                                                                                                

As empresas iniciam ou intensificam seu processo de internacionalização por um dos motivos 

ou até mesmo pela conjunção destes. Estes motivadores estão também associados a dois 

movimentos, o “agregador” no qual a empresa, de uma forma ativa, busca ampliar sua atuação 

no exterior e o “substitutivo” no qual a empresa, de uma forma defensiva, busca transferir a 

produção para outros países, visando condições mais favoráveis de competitividade14. O 

primeiro é positivo para o país, uma vez que aumentará o recebimento de capitais, através do 

retorno de dividendos. Já o segundo é negativo, uma vez que configura fuga de investimentos 

do país, tendo como conseqüência a perda da oportunidade de criar empregos e de gerar 

riqueza. Apesar de não ser tema principal deste estudo, estes movimentos são conseqüências 

do processo de internacionalização e estão presentes em qualquer economia. Cabe a cada país, 

e neste caso ao Brasil, incentivar investimentos internos e também externos através de 

multinacionais brasileiras. 

 

Fleury (2007) afirma que o impacto dos IDEs nos países de origem tendem a ser positivos, 

sob a forma de crescimento, receitas, exposição das empresas a melhores práticas, 

desenvolvimento profissional, acesso a tecnologia, entre outros. 

 

Com a globalização, as empresas perceberam que serem líderes no mercado doméstico não é 

garantia de perpetuidade. Nesse contexto, tornou-se fundamental buscar o mercado externo 

para continuar crescendo e atingir a escala que possibilite competir globalmente, com maior 

rentabilidade e, portanto, capacidade de investimento para enfrentar seus concorrentes. 

 

Fleury (2007) também defende que o IDE é utilizado como instrumento para mitigar riscos de 

outras naturezas: (i) permite diversificar mercados e reduzir a exposição ao risco de flutuações 

na demanda em função de fatores macroeconômicos; (ii) facilita a entrada em mercados 

verticalmente relacionados, reduzindo a exposição à flutuação de margens numa mesma 

cadeia de produção; (iii) facilita a diversificação da produção, reduzindo a exposição ao risco 

de flutuação dos preços de commodities; e (iv) permite reduzir a exposição a riscos políticos, 

reduzindo assim o custo de acesso ao capital. 

 

Apesar de a internacionalização ser uma opção estratégica utilizada já há muitos anos, a 

maioria das empresas brasileiras demorou a perceber que esta é uma opção viável e, mais que 

                                                 
14 http://www.terramagazine.terra.com.br/0,,OI1211855-EI7095,00.html. Multinacionais brasileiras. Acesso em 
13 Mar. 2008 



                                                                                                                                                

isso, necessária a sua perpetuidade.  Entretanto, mais recentemente, é possível perceber uma 

mudança na atitude destas empresas, o que gera uma expectativa de intensificação do 

processo de internacionalização.  

 

Este estudo se mostra de grande relevância acadêmica uma vez que investiga com base no 

referencial teórico da área de negócios internacionais, as estratégias de internacionalização de 

empresas. Este estudo identifica até que ponto às empresas brasileiras, entrantes recentes 

neste mundo de investimento externo direto, estão sendo bem sucedidas e quais foram os 

fatores de sucesso diante da estratégia de internacionalização adotada. Este estudo também é 

de grande importância e utilidade para o meio corporativo brasileiro, na medida em que a 

experiência e o know-how de internacionalização ainda são escassos e restritos a poucas 

corporações. No âmbito pessoal, este estudo complementa e enriquece a formação em 

negócios internacionais e desenvolvimento de projetos e vem embasar com conhecimento 

teórico meus objetivos de carreira.  

 

1.3 Metodologia 

 

Este estudo se constituiu em pesquisa exploratória de cunho qualitativo das estratégias de 

internacionalização adotadas pelas maiores multinacionais brasileiras. 

 

De acordo com Gil (2007), a pesquisa documental assemelha-se muito com a pesquisa 

bibliográfica e uma das vantagens destas duas pesquisas é não exigir contato com os sujeitos 

da pesquisa, pois é sabido que em muitos casos o contato com os sujeitos é difícil ou até 

mesmo impossível. Pela dificuldade em identificar, localizar e entrevistar os profissionais 

envolvidos no processo de internacionalização das maiores multinacionais brasileiras, este 

estudo optou por não fazer uso da coleta de dados primários. O estudo foi desenvolvido com 

base em pesquisa bibliográfica sobre o tema principal - estratégias de internacionalização de 

empresas – e, em pesquisa documental focada na análise dos casos das maiores empresas 

multinacionais brasileiras selecionadas. 

 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 
aquela que poderia pesquisar diretamente. (GIL, 2007: 44). 

 



                                                                                                                                                

Foi feita uma revisão bibliográfica da literatura anglo-saxônica sobre as principais abordagens 

teóricas de internacionalização de empresas. Esta revisão se apoiou principalmente no 

paradigma eclético proposto por Dunning (1993, 1998 e 2001) e nas estratégias de 

internacionalização posteriormente aplicadas por Mortimore (2002) no contexto da América 

Latina, já que esta pesquisa assume que as estratégias de internacionalização de empresas 

defendida por Dunning (1993, 1998 e 2001) são as mais adequadas para serem aplicadas na 

análise dos casos das maiores multinacionais brasileiras. 

  

A análise comparativa das empresas brasileiras que já passaram pelo processo de 

internacionalização, independentemente do grau de transnacionalidade que estas se 

encontram, é de grande relevância para estudar o fenômeno da internacionalização, 

especialmente considerando que este é um fenômeno recente para as empresas brasileiras.  

 

Este estudo também analisou as principais contribuições da literatura nacional sobre as 

estratégias de internacionalização através de IDE das empresas brasileiras, nos estudos de 

Barreto (2002 e 2006); Sacramento, Almeida e Silva (2002); Rocha (2002); Cyrino e Oliveira 

(2002); Rocha, Mello, Dib e Maculan (2004); Hemais (2005); Tanure e Duarte (2006); Cyrino 

e Barcellos (2006); Fleury e Fleury (2007); Rocha, Silva e Carneiro (2007); Tavares e Ferraz 

(2007); Chevarria e Vieira (2007) e Honório (2008).  

 

Além disso, este estudo faz uso da pesquisa documental para obter dados provenientes não 

somente das contribuições acadêmicas existentes sobre o tema, mas também de diversificadas 

fontes como arquivos públicos e particulares. As multinacionais selecionadas para este estudo 

foram: Petrobras, Vale, Embraer, Gerdau e Marcopolo. Além dos motivos já apresentados 

para a escolha destas empresas, podemos destacar também: 

 

a. Grau de internacionalização, de acordo com classificação elaborada pela Fundação 

Dom Cabral e The Columbia Program on International Investment (2007); 

 

b. Grau de dependência nas operações do exterior, de acordo com percentual do 

faturamento externo; 

 

c. Origem do capital: para haver diversificação na análise, foram selecionadas empresas 

com capital de origem mista, no caso da Petrobras, de origem privada, nos casos da 



                                                                                                                                                

Gerdau e da Marcopolo e empresas de origem estatal e agora privatizada, como Vale e 

Embraer.   

 

Este estudo analisou o histórico de internacionalização destas empresas e, a partir desta 

análise, avaliou quais estratégias foram adotadas pelas empresas brasileiras, a motivação da 

escolha e a existência de modelo de estratégia dominante no processo de internacionalização.    

 

Contudo, devemos considerar que este estudo apresenta limitações a partir do momento que 

não conta com coleta de dados primários e também pelo risco de haver pouca 

representatividade ou de subjetividade por parte do autor na análise e interpretação dos 

documentos pesquisados sobre as multinacionais brasileiras. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

O estudo foi desenvolvido da seguinte maneira:  

 

O primeiro capítulo contém os objetivos do estudo, a justificativa para a escolha do tema e a 

metodologia utilizada. 

 

O segundo capítulo revisa as principais abordagens teóricas sobre internacionalização de 

empresas principalmente a literatura sobre o paradigma eclético de Dunning (1993, 1998 e 

2001) e sua aplicação por Mortimore (2000) no contexto da América Latina. Foi revisto 

também as principais modalidades de entrada em mercados através de IDE e os principais 

trabalhos de autores nacionais a respeito do processo de internacionalização das empresas 

brasileiras. Ainda neste capítulo, foram definidos os critérios utilizados para analisar o 

processo de internacionalização das multinacionais brasileiras selecionadas pelo estudo. 

 

O terceiro capítulo descreve o processo de internacionalização das empresas Petrobras, Vale, 

Embraer, Gerdau e Marcopolo além de analisar comparativamente as estratégias de 

internacionalização adotadas, relacionando à origem do capital, setor de atividade e modo de 

entrada escolhido nos mercados. 

  

O quarto capítulo traz as conclusões, limitações do estudo e sugestões para futuras pesquisas. 



                                                                                                                                                

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Abordagens Teóricas focadas na Internacionalização de Empresas 

 

A literatura é extensa quando trata do assunto de internacionalização de empresas. Ela 

apresenta inúmeros modelos e teorias desenvolvidas ao longo dos últimos 50 anos que 

buscam explicar as motivações e as estratégias corporativas adotadas por uma empresa para se 

internacionalizar através de IDE. 

 

Conforme Kogut (1993), o estudo sobre a internacionalização de empresas tende a ser 

dividido em perspectivas que abrangem o lado econômico, a teoria organizacional, história e 

política. Estas perspectivas são complementares no sentido que a empresa multinacional é 

uma organização econômica que se desenvolve através de sua origem nacional para então 

ultrapassar fronteiras e ganhar mercados externos. 

 

Neste universo, existem duas linhas de pesquisa defendida pelos diversos autores que já 

contribuíram com o assunto. A primeira delas se baseia nas teorias comportamentais onde o 

conhecimento da empresa sobre as diversas variáveis do mercado são determinantes para o 

processo de internacionalização. Os principais pesquisadores desta abordagem são: Johanson 

e Wiedersheim-Paul (1975), Johanson e Vahlne (1977, 1990), Vernon (1979, 1981), Bilkey e 

Tesar (1977), Cavusgil (1980), Knight e Cavusgil (2004), Reid (1981), Czinkota (1982), 

Andersen (1993) e Forsgren e Johanson (1992). 

 

Johanson e Vahlne (1977, 1990), dois pesquisadores da escola de Uppsala, defendem a 

internacionalização de empresas como um processo do qual a organização gradualmente 

intensifica sua atuação em um determinado país para posteriormente mover-se em direção a 

países fisicamente mais próximos. Johanson e Vahlne (1990) assumem que o processo de 

entrada em um novo país deve ser feito de forma incremental, ou seja, à medida que se obtêm 

melhor conhecimento de todas as particularidades do mercado, por levar em consideração às 

incertezas e imperfeições das informações recebidas. Este modelo afirma a importância da 

empresa de se beneficiar do aprendizado sucessivo através de etapas de comprometimento 



                                                                                                                                                

crescente com os mercados estrangeiros além de defender que os IDE’s iniciais sejam 

realizados em países com baixa distância psíquica do país de origem. 

 

Bilkey e Tesar (1977), Cavusgil (1980), REID Reid (1981) e Czinkota (1982) posteriormente 

desenvolveram um modelo evolutivo ao da escola de Uppsala. De acordo com Andersen 

(1993), a principal diferença entre este modelo e o modelo da escola de Uppsala está no fato 

de o processo de internacionalização se dar não somente de forma gradual, mas de maneira 

seqüencial e através de decisões incrementais.  As decisões incrementais são definidas pela 

superação dos diferentes estágios que levam as empresas a se envolverem com o mercado 

externo. 

 

Mais recentemente, através de estudos de Forsgren e Johanson (1992), uma nova teoria foi 

desenvolvida dentro desta abordagem que foi a teoria de networks. Esta teoria defende que 

toda empresa está inserida em uma rede de relações de longo prazo e, por isso, o grau de 

internacionalização de uma empresa passa a depender então do grau de internacionalização da 

rede em que esta empresa se encontra inserida. 

 

Forsgren e Johanson (1992) defendem que, contrariamente às teorias econômicas, as teorias 

comportamentais tendem a aplicarem-se melhor as empresas menores e no início de seu 

processo de internacionalização. 

 

A segunda abordagem se baseia nas teorias econômicas que procuram explicar quais as 

características das firmas e dos mercados estimulam a internacionalização da produção. 

Pesquisadores como Dunning (1993, 1998 e 2001), Hymer (1976), Buckley (2005), Buckley e 

Casson (2003), Buckley e Ghauri (2004), Buckley e Pearce (1981), Anderson e Gatignon 

(1986) e Rugman (1978 e 2001) defendem que as empresas realizam investimento direto em 

mercados externos porque acreditam que o controle das operações internacionais é a melhor 

alternativa se comparada a outras opções de entrada, tais como através de exportação ou 

licenciamento. 

 



                                                                                                                                                

Para Fleury e Fleury (2007), a abordagem econômica parte do pressuposto de que as empresas 

se internacionalizam ou para explorar vantagens competitivas ou para internalizar transações 

que seriam mais ineficientes ou mais caras se fossem feitas pelos mecanismos de mercado. 

 

O primeiro pesquisador desta abordagem foi Hymer (1976) que defendia o controle sobre as 

atividades internacionais da empresa, ou seja, justificava que o IDE era uma forma de 

neutralizar a concorrência, as vantagens competitivas e a internalização das imperfeições do 

mercado. 

 

Anderson e Gatignon (1986) se apóiam nos estudos de Williamson J. Baumol (1986) sobre a 

teoria do custo de transação para analisar e determinar quais as opções de entrada em um 

mercado externo, a longo prazo, se mostra mais eficiente em termos de retorno do 

investimento, levando-se em consideração o risco envolvido e o grau de controle desejado 

sobre as atividades. Anderson e Gatignon (1986) afirmam que o controle é a habilidade de 

influenciar sistemas, métodos e decisões. Desta forma, controle pode significar tanto uma 

garantia à obtenção de maior retorno quanto um risco em razão do comprometimento de 

recursos em ambientes muitas vezes permeados de incertezas. Sendo assim, o controle irá 

determinar o risco-retorno do investimento. Para Tanure e Duarte (2006), uma estrutura 

adequada de governança é aquela que minimiza os custos totais de transação e produção. 

 

A teoria da internalização foi desenvolvida nas décadas de 1970 e 1980 tendo como principais 

estudiosos os pesquisadores: Buckley (2005), Buckley e Casson (2003), Buckley e Ghauri 

(2004), Buckley e Pearce (1981) e Rugman (1978 e 2001). De acordo com Tanure e Duarte 

(2006), a teoria de internalização pode ser vista como uma variante da dos custos de 

transação. Está baseada na premissa de quanto maior o perigo de uma firma perder seu 

conhecimento específico, maior o incentivo para internalizar transações. O estudo de Rugman 

(2001) defende que uma empresa se internacionaliza através de IDE quando o custo percebido 

em realizar internamente as atividades internacionais é menor que o de subcontratá-las no 

mercado externo. Ou seja, a decisão de se internacionalizar através de IDE ocorre quando os 

benefícios da internalização superam os custos. Para Guedes (2007), a decisão de 

internalização ocorre de acordo com os seguintes parâmetros: (i) fatores específicos da 



                                                                                                                                                

indústria (produto e estrutura de mercado), (ii) fatores específicos da região, (iii) fatores 

específicos do país (incluindo políticas governamentais) e (iv) fatores específicos da firma.  

 

Outra teoria defendida pela abordagem econômica é o paradigma eclético, resultante do 

trabalho de Dunning (1993, 1998 e 2001) que procura combinar elementos das diversas 

abordagens teóricas anteriores. Por esta razão e considerando que a maior parte dos estudos 

nacionais sobre internacionalização de empresas privilegia a abordagem comportamental – 

em especial adotando como sustentação teórica a Escola de Uppsala ou Comportamental, este 

estudo, em oposição, adota o enfoque teórico econômico/estratégico, em especial Dunning 

(1993, 1998 e 2001).  

 

Este estudo se apóia em Dunning (1993, 1998 e 2001) e nas estratégias corporativas de 

internacionalização de empresas por ele defendida para explicar e justificar as motivações 

para o IDE. A relevante contribuição deste estudo está em analisar o processo de 

internacionalização das maiores multinacionais brasileiras: Petrobras, Vale, Gerdau, Embraer 

e Marcopolo sob este enfoque. 

 

2.1.1 Paradigma Eclético 

 

O nome paradigma eclético foi escolhido para a abordagem de Dunning (2001) pela crença 

que uma explicação completa das atividades da empresa multinacional somente pode ser dada 

através da integração de uma variedade de teorias relacionadas. 

 

Para Hemais (2004), o paradigma explica que a firma, quando decide iniciar uma produção 

internacional, deve possuir alguma vantagem diferencial sobre seus competidores. De posse 

dessa vantagem, a firma irá internalizar a produção se perceber que essa é a melhor solução, 

em vez de ceder seus direitos a outra firma. Finalmente, deve haver um interesse econômico 

em localizar a produção em mercados estrangeiros, de modo a capturar os benefícios 

econômicos existentes em locais diferentes. Estas são, portanto, as três colunas do paradigma: 

(i) vantagem de propriedade (ownership-specific advantage – O), (ii) vantagem de localização 

(location-specific advantage – L) e (iii) internalização (internalisation – I). Dunning (2001) 



                                                                                                                                                

defende que os determinantes da atividade das empresas multinacionais estão firmados na 

justaposição das três vantagens mencionados.  

 

Caminhando um pouco além, Guedes (2007), permite analisar a tendência das firmas em 

promover e controlar atividades de valor agregado para além das fronteiras nacionais, 

segundo o paradigma eclético, explicado através das estratégias de: (i) busca de recursos 

(resource sseking), (ii) busca de mercado (market seeking), (iii) busca de eficiência (efficiency 

seeking) e (iv) busca de ativos estratégicos (strategic asset seeking), conforme pode ser visto 

logo abaixo. 

 

Segundo Dunning (1993), o principal objetivo de uma empresa se internacionalizar está em 

garantir rentabilidade a longo prazo, sendo que esta rentabilidade é composta de dois 

elementos. Primeiramente a rentabilidade obtida pela própria operação no exterior. Segundo, 

os efeitos que a produção externa tem sobre toda a organização. Este efeito pode ser positivo 

no caso do IDE culminar em um aumento na produção doméstica ou redução de custos. Mas 

também pode ser negativo como no caso da produção de uma empresa no exterior substituir a 

produção de outra também no exterior. 

 

Por outro lado, algumas empresas contam com operações produtivas no exterior como parte 

de uma estratégia competitiva global coerente e coordenada e não como uma garantia de 

rentabilidade a longo prazo. Contudo, estes são casos característicos de empresas 

multinacionais já com muita experiência e já consideradas globais. Empresas pequenas ou que 

estão iniciando o processo de internacionalização tendem a se internacionalizar em busca de 

rentabilidade de longo prazo. 

 

Para com Dunning (1993), devido às dificuldades em identificar as condições apropriadas 

para maximizar os lucros e ao mesmo tempo evitar que novos concorrentes sejam atraídos ou 

até mesmo evitar à atenção não bem vinda do governo local, muitas empresas se contentam 

em obter apenas um retorno satisfatório enquanto poderiam continuar investindo para 

maximizar ainda mais o retorno. Ainda de acordo com Dunning (1993), depende do risco e da 

vulnerabilidade em questão. Enquanto um aumento em alguns fatores de risco, como a 



                                                                                                                                                

possibilidade de nacionalização da empresa por parte do governo local, é um fator para 

reduzir a inclinação desta empresa em investir no país, outros riscos podem ser vistos como 

oportunidades. No caso de não haver confiabilidade no principal fornecedor ou haver 

ineficiência em agentes independentes de vendas, investir em operações próprias pode se 

mostrar a melhor solução. 

 

A maioria das explicações econômicas e comportamentais para uma empresa se 
internacionalizar não especifica explicitamente a motivação para estas se engajarem 
em produção externa, explicam apenas às variáveis que determinam seu 
comportamento. (DUNNING, 1993: 56) 

 

A afirmativa acima reflete as inúmeras variáveis que devem ser consideradas na decisão de 

uma empresa se internacionalizar e mais ainda, na estratégia a ser adotada. De maneira geral, 

Dunning (1993) afirma que existem quatro estratégias principais de internacionalização, 

conforme abaixo: 

 

a. Busca de recursos (resource seeking); 

 

b. Busca de mercado (market seeking); 

 

c. Busca de eficiência (efficiency seeking); 

 

d. Busca de ativos estratégicos (strategic asset seeking). 

 

2.1.1.1 Estratégia de internacionalização baseada na busca de recursos 

 

Empresas que se internacionalizam em busca de recursos através de IDE, adotam esta 

estratégia com o objetivo de adquirir recursos específicos a preços menores que poderiam ser 

obtidos em seu país de origem. A motivação está em aumentar a rentabilidade e sua 

competitividade nos mercados em que está presente ou pretende estar. Neste caso, a maior 

parte das subsidiárias no exterior se torna exportadoras para a matriz no país de origem. 

 

Dunning (1993) defende haver três grupos de recursos que são procurados: 



                                                                                                                                                

 

O primeiro grupo se caracteriza pelas empresas primárias e secundárias em busca de recursos 

físicos, como: minerais, matéria-prima em geral e produtos agrícolas. O investimento em uma 

operação no exterior tem o objetivo de reduzir custos e aumentar fonte de reserva 

comprovada, evitando riscos de desabastecimento. Há também as empresas de serviços, como 

às empresas de turismo, locadoras de automóveis, construção, serviço médico, etc, que estão 

em busca de recursos em razão da localização. 

 

O segundo grupo se caracteriza por aquelas empresas em busca de recursos humanos de baixo 

custo em razão de baixo nível educacional e de treinamento. As empresas que procuram por 

estes recursos são aquelas provenientes de países com altos encargos trabalhistas. Os produtos 

gerados geralmente são destinados à exportação. Como incentivo extra, muitos países que 

estão interessados em atrair estas empresas se afiliam a outros países em blocos econômicos 

de livre comércio. 

 

O terceiro grupo se caracteriza por empresas em busca de conhecimento tecnológico, 

habilidades organizacionais ou de marketing. Para tanto, estas empresas se engajam em 

alianças estratégicas de colaboração com empresas de outros países.  

 

De acordo com Dunning (1993), a estratégia de se internacionalizar em busca de recursos, 

logo após a Segunda Guerra, representava aproximadamente três - quintos de todos os IDE do 

mundo. Já a partir dos anos 80, este percentual caiu para um - terço. Apenas o terceiro grupo 

tem ganhado expressivo aumento de participação nos IDE mundo afora. 

 

2.1.1.2 Estratégia de internacionalização baseada na busca de mercado 

 

Esta estratégia é adotada por empresas que investem em um país em particular para fornecer 

materiais ou serviços para este mesmo país ou países adjacentes. Em muitos casos, estes 

mercados foram anteriormente servidos via exportação e por razões tarifárias ou barreiras 



                                                                                                                                                

relacionadas a aumento de custo, dificuldades estas impostas pelo país recebedor do 

investimento posteriormente, justifica o investimento em produção local. 

Para Dunning (1993), há quatro razões que motivam as empresas em adotarem esta estratégia: 

 

A primeira razão é o principal fornecedor ou cliente ter investido em operação no exterior e 

para manter seu negócio faz-se necessário acompanhá-lo. 

 

A segunda razão é que frequentemente os produtos necessitam de adaptação ao gosto ou às 

necessidades locais, neste caso, nada melhor do que estar presente no próprio mercado para 

melhor entender a cultura, a língua, os costumes, os requisitos legais e as regras de mercado. 

 

A terceira razão para servir um mercado através de uma planta adjacente é para minimizar os 

custos de produção e principalmente os custos de transferência. Estes casos se justificam 

quando os custos de transporte da planta atual para o mercado importador são relativamente 

altos e a produção de pequenas quantidades é economicamente viável quando localizada perto 

dos principais centros de consumo. Empresas de países geograficamente distantes de 

importantes mercados costumam adotar a estratégia de busca de mercado. 

 

A quarta razão, uma das que tem aumentado sua importância, é que as empresas consideram 

necessário, como parte de uma estratégia global de marketing, contar com uma presença 

operacional nos principais mercados consumidores caso já sejam servidos pelos seus 

principais concorrentes. 

 

Indiscutivelmente, o principal motivador para uma empresa adotar a estratégia de busca de 

mercado está associado às barreiras impostas pelos governos para importação de produtos e 

serviços e também aos incentivos oferecidos por estes mesmos governos para as empresas se 

instalarem nos seus países, oferecendo benefícios fiscais, cotas de importação, incentivos 

financeiros, etc. 

 



                                                                                                                                                

Geralmente, os produtos e serviços produzidos no exterior têm como destino preferencial o 

próprio mercado, contudo, pode haver exportação para países adjacentes também.  

 

2.1.1.3 Estratégia de internacionalização baseada na busca de eficiência 

 

A motivação para busca de eficiência em IDE tem o objetivo de racionalizar a estrutura de 

forma que a empresa possa ganhar em termos de governança corporativa, economia de escala 

e diversificação de risco considerando as atividades geograficamente dispersa. 

 

A intenção dessa estratégia é aproveitar os arranjos institucionais, de sistemas políticos e 

econômicos e de estruturas de marketing para concentrar a produção em um número limitado 

de localidades com o propósito de atender múltiplos mercados.   

 

Geralmente, as empresas contam com produtos standards que facilmente se adaptam a 

qualquer país e também com localização em mercados abertos e desenvolvidos que detêm 

acordos comerciais bilaterais com outros países. 

 

Há dois tipos principais de busca de eficiência: 

 

O primeiro tipo é planejado para obter vantagem nas diferenças de disponibilidade e custo de 

recursos nos diferentes países presentes. Muitas empresas multinacionais contam com 

operações em países desenvolvidos e sub-desenvolvidos sendo que o capital, a tecnologia e a 

informação estão concentrados no primeiro e os recursos naturais e mão-de-obra barata no 

segundo. 

 

O segundo tipo, adotado por empresas que investem em países muito similares em termos de 

estrutura econômica e renda per capita, é planejada para obter vantagem na economia de 

escala e diferenças de capacidade produtiva. 

 



                                                                                                                                                

2.1.1.4 Estratégia de internacionalização baseada na busca de ativos estratégicos 

 

Este último grupo é formado por empresas que optam por adquirir ativos de corporações 

estrangeiras para promover seus objetivos estratégicos de longo prazo, especialmente de 

manter ou avançar sua posição no mercado internacional frente a seus concorrentes ou até 

mesmo enfraquecê-los. 

 

Esta empresa visa obter retorno através dos benefícios de deter propriedade de diversas 

atividades e capacitações em diversas economias e mercados potenciais. 

 

Na maior parte dos investimentos em ativos estratégicos, a expectativa é que a empresa 

adquirida contribua com alguns benefícios para o resto da organização a qual se tornará parte, 

através da abertura de um novo mercado, criação de sinergias de desenvolvimento e pesquisa, 

economias de produção, poder de compra no mercado, redução de custos de transação, 

diluição de custos administrativos e compartilhamento de riscos. 

 

Há várias razões para uma empresa adotar esta estratégia, Dunning (1993), destaca como 

exemplo: 

 

a. Uma empresa pode adquirir outra empresa para evitar que seu concorrente o faça; 

 

b. A empresa pode adquirir um de seus concorrentes para se tornar mais forte para 

competir com seus outros concorrentes; 

 

c. A empresa pode adquirir um grupo de fornecedores para desabastecer seus 

concorrentes em determinada matéria-prima estratégica; 

 

d. A empresa pode adquirir um distribuidor visando obter melhor acesso ao mercado 

para promover seus próprios produtos; 



                                                                                                                                                

e. A empresa pode adquirir uma outra na intenção de diversificar seu portfolio de 

produtos; 

 

f. A empresa pode adquirir uma empresa local na intenção de se fortalecer localmente 

para garantir os contratos já existentes e evitar medidas protecionistas do governo 

local no futuro. 

 

2.1.1.5 Outras estratégias de internacionalização 

 

Ainda de acordo com Dunning (1993), existem três outras razões para uma empresa se 

internacionalizar que não se enquadram nas quatro estratégias previamente descritas. 

 

A primeira é caracterizada por uma estratégia de fuga a legislações restritivas ou políticas 

organizacionais severas de governos locais. A forma encontrada para evitar estas dificuldades, 

muitas vezes, está em investir em outros países, ou seja, não no país foco. Como exemplo, 

muitas empresas israelenses instalaram unidades produtivas em outros países para exportar a 

partir destas para os países Árabes, evitando assim o boicote nos anos 90 aos produtos 

israelenses. 

 

Esta estratégia é largamente adotada nos casos de países com governos extremamente 

intervencionistas, sendo muito comum encontrar este tipo de restrição no setor de serviços. 

 

A segunda é caracterizada por uma estratégia de investimento em um determinado país em 

apoio às atividades do resto da organização. Mesmo que a nova operação gere custos, os 

benefícios para o grupo justificam. É uma estratégia muito utilizada nos casos em que a 

organização irá se beneficiar ao adquirir produtos via nova empresa no exterior ou em casos 

em que existindo uma empresa em determinado país as operações de exportação de bens e 

serviços sejam facilitadas. 

 

Esta estratégia se caracteriza por agregar valor à organização como um todo. 



                                                                                                                                                

A terceira e última é caracterizada pela estratégia de investir em ativos no exterior, contudo, 

sem que haja a necessidade de haver um envolvimento ativo em termos de gerenciamento e 

tomada de decisões da nova operação.   Pode ocorrer no caso de uma empresa adquirir outra, 

investir muito pouco em melhorias na área de tecnologia, marketing, financeira ou 

organizacional para depois vendê-la ou pode ser no caso de adquirir bens imobiliários no 

exterior para depois revender. Este último é identificado principalmente nos casos de pessoas 

físicas interessadas em possuir uma segunda propriedade para ser utilizada no período de 

férias. Em ambos os casos há a expectativa de valorização do bem para realização do ganho 

quando vendido e também pelo pequeno ou nulo gerenciamento requerido. 

 

2.1.1.6 Evolução do Paradigma Eclético 

 

Com o advento da globalização, Dunning (1998), defende que algumas mudanças ocorreram 

no mundo desde o desenvolvimento da teoria do paradigma eclético, como: (i) a valorização 

do capital intelectual como ativo chave para geração de riqueza; (ii) crescimento do mercado 

de serviços, principalmente aqueles de informação ou conhecimento intensivo; e (iii) avanços 

no transporte, comunicação, tecnologia e redução das barreiras de comércio e investimento no 

mundo.  

 

Segundo Dunning (1998), enquanto a globalização sugere que a localização e a propriedade 

da produção estão se tornando geograficamente mais dispersos, outras forças econômicas 

estimulam a concentração geográfica de atividades em regiões e países específicos. Os 

seguintes fatores são determinantes para a dispersão ou concentração da localização das 

firmas: (i) crescimento da importância do conhecimento específico da firma; (ii) redução de 

impedimentos naturais e artificiais ao comércio; e (iii) facilidade com que as firmas 

coordenam suas atividades entre fronteiras e formam alianças com empresas estrangeiras.  

 

A mudança mais significativa verificada nas últimas duas décadas quanto aos motivos para o 

IDE é explicada pelo rápido crescimento da busca de ativos estratégicos (strategic asset 

seeking), que se tornou pouco guiado pela existência de vantagens específicas de propriedade, 

considerando principalmente a tendência atual de alianças com empresas estrangeiras. 



                                                                                                                                                

Dunning (1998) também observou outras mudanças, como: (i) redução dos custos de 

transação regional levando a uma busca mais agressiva de mercado através de IDE, 

favorecendo o agrupamento de empresas com atividades relacionadas e proporcionando que 

uma empresa se beneficie com a presença da outra, tendo acesso a suporte local, centro de 

serviços compartilhados e redes de distribuição; (ii) na medida em que a busca de ativos 

estratégicos se tornou mais importante, as necessidades de localização da empresa alteraram 

do acesso a mercados ou recursos naturais para acesso a conhecimento estratégico e 

experiências de aprendizado; e (iii) a combinação do tamanho do mercado consumidor 

associado à mão-de-obra barata tem levado grande parte dos investimentos externos aos 

países em desenvolvimento. 

 

A tabela abaixo resume as principais variáveis que influenciaram a localização das atividades 

de valor agregado pelas multinacionais entre as décadas de 70 e 90: 

 

Tabela 2 – Evolução das características das estratégias de internacionalização das empresas 

Tipo de IDE Década de 70 Década de 90 

A.  

Busca de 

Recursos 

 

(Resource 

seeking) 

1. Disponibilidade, preço e 

qualidade dos recursos naturais. 

2. Estrutura que permita que os 

recursos sejam explorados, e 

produtos encontrados sejam 

exportados. 

3. Restrições governamentais ao 

IDE e/ou ao capital. 

4. Incentivos ao investimento. 

1. Assim como na década de 70, mas com 

oportunidades locais de melhoria da 

qualidade dos recursos e processamento e 

transporte do produto sendo um incentivo 

locacional mais importante. 

2. Disponibilidade de parceiros locais para 

juntos promoverem o conhecimento e/ou a 

exploração do capital intensivo. 

B.  

Busca de 

Mercados 

 

1. Principalmente direcionada ao 

mercado doméstico e 

ocasionalmente adjacente. 

2. Custos do salário real, custos 

de material. 

1. Principalmente grandes mercados ou 

mercados em crescimento. 

2. Disponibilidade e preço de mão-de-

obra profissional e qualificada. 

3. Presença e competitividade de 



                                                                                                                                                

(Market 

seeking) 

3. Custos de transporte, barreiras 

tarifárias e não tarifárias. 

4. Conforme 3A, mas também 

com acesso privilegiado a 

licenças de importação. 

empresas similares. 

4. Qualidade da infra-estrutura nacional e 

local. 

5. Crescente participação de aglomerados 

empresariais e serviços locais. 

6. Macroeconomia e políticas 

organizacionais em consonância com 

governo local. 

7. Aumento da necessidade de estar 

presente em usuários dos setores de 

conhecimento intensivo. 

8. Crescimento da importância de 

atividades promocionais por agências 

regionais ou locais de desenvolvimento.  

C.  

Busca de 

Eficiência 

 

(Efficiency 

seeking) 

1. Principalmente direcionada a 

custo de produção. 

2. Liberdade para se envolver em 

comércio de produtos 

intermediários e finais. 

3. Presença em economias 

aglomeradas. 

4. Incentivos ao investimento. 

1. Conforme a década de 70, contudo com 

maior ênfase em B2, 3, 4, 5 e 7 acima, 

especialmente para conhecimento 

intensivo e atividades integradas. 

2. Aumento da função dos governos em 

remover obstáculos para reestruturar as 

atividades econômicas e facilitando a 

melhora dos recursos humanos através de 

programas de treinamento adequados. 

3. Disponibilidade de clusters regionais 

especializados. Oportunidade para novas 

iniciativas para empresas investidoras, 

ambiente empreendedor do qual estimule 

a competitividade e cooperação entre as 

empresas. 

D.  1. Disponibilidade de ativos de 

conhecimento e mercados 

1. Conforme a década de 70, contudo 

crescimento da dispersão geográfica dos 



                                                                                                                                                

Busca de 

Ativos 

Estratégicos 

 

(Strategic 

Asset 

seeking) 

necessários para proteger ou 

melhorar as vantagens 

específicas de propriedade das 

empresas investidoras – e no 

preço certo. 

2. Variáveis institucionais e 

outras influenciando facilidade 

ou dificuldade pelos quais os 

ativos possam ser adquiridos por 

empresas estrangeiras. 

ativos baseados no conhecimento, e 

necessidade das empresas protegerem 

estes ativos de localizações estrangeiras. 

2. Preço e disponibilidade de ativos 

“cooperativos” a investidores 

estrangeiros. 

3. Oportunidades oferecidas para troca de 

conhecimento tácito localizado, idéias e 

aprendizado interativo. 

4. Acesso a diferentes culturas, 

instituições e sistemas; e diferentes 

demandas e preferências de consumidores.  

Fonte: (DUNNING, 1998: 53) 

 

2.1.1.7 Aplicação do Paradigma Eclético no estudo das Multinacionais na América 

Latina 

 

Mortimore (2000) estudou o fenômeno dos IDEs na América Latina, sob a perspectiva do país 

recebedor dos investimentos. De acordo com o autor, a América Latina era caracterizada por 

economias fechadas, com políticas nacionais restritivas até os anos 90. A partir de então, com 

o crescimento do processo de globalização e, em consonância com o aumento expressivo 

identificado do fluxo de IDE mundial, estas economias se tornaram mais abertas e 

consequentemente grandes recebedoras de investimentos por multinacionais estrangeiras. 

 

Mortimore (2000) fez uso da teoria econômica de Dunning (1993) para explicar os 

motivadores que as multinacionais estrangeiras tiveram para investir e se internacionalizar na 

América Latina. 

 

 Através da utilização da teoria econômica de Dunning (1993), Mortimore (2000) pôde 

identificar e explicar a mudança das estratégias das multinacionais ao investirem na América 



                                                                                                                                                

Latina. Historicamente, estas empresas se concentravam em investimentos de infra-estrutura 

ou em busca de recursos naturais (resource seeking). Mortimore (2000) identificou que a 

partir da década de 90, os motivadores para as multinacionais investirem na América Latina 

se tornaram mais complexos, passando a fazer parte também: (i) busca de mercado para 

produtos manufaturados (market access seeking: manufactures); (ii) acesso a novos mercados 

para serviços (market access seeking: services) e; (iii) melhorar a eficiência de seu sistema 

internacional de produção integrada (efficiency seeking). De acordo com a mesma teoria, 

Mortimore (2000) identificou também haver pouca evidência sobre busca de ativos 

estratégicos, especialmente em termos de pesquisa e investimento para o desenvolvimento 

tecnologia de classe mundial. 

 

Mortimore (2000) também identificou, através do modelo proposto por Dunning (1993), 

haver uma tendência em termos de país de entrada e setor de atividade para as estratégias de 

internacionalização, conforme abaixo: 

 

Tabela 3 – Fluxo de IDE na América Latina na década de 90 

Estratégia/Motivador Setor Primário Manufaturados Serviços 

Busca de Recursos 

(Resource Seeking) 

Petróleo e Gás: 

Venezuela, 

Colômbia e 

Argentina. 

Minerais: Chile, 

Argentina e Peru. 

  

Busca de acesso ao 

Mercado 

(Market Access 

Seeking) 

 Automotivo: 

Mercosul. 

Químico: Brasil. 

Agro-industrial: 

Brasil, Argentina e 

México. 

Serviços Financeiros: 

Brasil, México, Chile 

e Argentina. 

Telecomunicação: 

Brasil, Argentina, 

Chile e Peru. 

Energia Elétrica: 



                                                                                                                                                

Colômbia, Brasil, 

Argentina e América 

Central. 

Distribuição de Gás: 

Argentina, Brasil, 

Chile e Colômbia. 

Busca de Eficiência 

(Efficiency Seeking) 

 Automotivo: México. 

Eletrônico: México e 

Caribe. 

Moda: México e 

Caribe. 

 

Fonte: (MORTIMORE, 2000: 1615) 

 

 O propósito deste estudo é aplicar a mesma ferramenta utilizada por Mortimore (2000) no 

estudo sobre os IDEs na América Latina, a abordagem econômica de Dunning (1993, 1998), 

contudo na perspectiva das estratégias corporativas adotadas pelas maiores multinacionais 

brasileiras em seu processo de internacionalização através de IDE em países estrangeiros. 

 

2.1.1.8 Considerações sobre o Paradigma Eclético 

 

Conforme Zen e Fensterseifer (2008), em suma, o processo de internacionalização na 

abordagem eclética é tido como uma decisão racional de maximização dos resultados, que 

parte do dilema da firma de internalizar as atividades, ou seja, realizar um investimento direto 

no estrangeiro, ou externalizá-las, por meio de modos de entrada como a exportação e o 

licenciamento. 

 

Para Hemais (2005), não havendo restrições ao comércio, o primeiro passo para a 

internacionalização da firma será o investimento direto, com a devida exploração pela firma 

de sua vantagem competitiva, conforme visto acima. Contudo, mais tarde, quando a firma já 

tem mais experiência e usa estratégia global para seus investimentos no exterior, ela se apóia 



                                                                                                                                                

menos em sua vantagem diferencial e mais em sua capacidade de coordenar e gerenciar um 

grupo que se espalha por diversos países. 

 

É importante destacar que os motivos que levam uma empresa a se internacionalizar através 

de IDE são sempre muito diferentes dos motivos de qualquer outra empresa. Cada empresa é 

motivada por uma série de considerações distintas. 

 

A partir dos anos 90, foi identificada uma tendência de muitas empresas adotarem uma 

pluralidade de estratégias corporativas de internacionalização e não somente uma das quatro 

principais defendidas por Dunning (1993). Este estudo levará em conta esta informação 

quando analisar as estratégias adotadas por Vale, Petrobras, Gerdau, Embraer e Marcopolo. 

Por mais que estas empresas tenham iniciado seu processo de internacionalização antes deste 

período, será analisado até que ponto as decisões atuais levam em consideração esta 

pluralidade de estratégias.  

 

Apesar de esta ser a abordagem adotada pelo presente estudo para analisar a 

internacionalização das empresas brasileiras e, apesar de esta abordagem reunir características 

e elementos de diversas outras abordagens, ainda assim o paradigma eclético de Dunning 

apresentam limitações.  

 

Rocha (2002) utiliza-se do modelo de internacionalização de Uppsala para criticar o 

paradigma eclético de Dunning. De acordo com a autora, o paradigma eclético melhor se 

aplica às firmas com atuação em diversas regiões do mundo e, por pressupor perfeito acesso 

às informações dos tomadores de decisão, seria mais consistente com firmas experientes ao 

contrário da abordagem comportamental.  Outra crítica ao paradigma eclético é que ele não 

seria capaz de explicar as mudanças de modo de entrada, a menos que, como o modelo de 

Uppsala, considerasse o conhecimento do mercado externo e as relações estabelecidas com os 

diversos parceiros.   

 

 



                                                                                                                                                

2.2 Modalidades de Entrada em Mercados através de IDE 

 

Para Garrido (2007), os modos de entrada de uma empresa em um mercado no exterior 

variam em função da quantidade de recursos comprometida, do grau de controle sobre as 

atividades de marketing internacional, da propriedade e dos riscos sobre o empreendimento. 

Estas variações podem ser agrupadas em categorias denominadas: (i) modos de baixa 

complexidade e (ii) modos de alta complexidade. A primeira compromete um volume menor 

de recursos, expondo a organização a menores riscos. Nesta categoria se enquadram as 

exportações diretas e indiretas. Já na segunda, há um maior envolvimento da organização e 

maior comprometimento de recursos, riscos e controle. Nesta categoria estão os acordos 

contratuais e o investimento direto externo.  

 

Este estudo está interessado na modalidade de entrada de IDE que pode ser definida como 

investimentos feitos pela empresa que envolve propriedade e conferem controle gerencial 

efetivo sobre a operação. 

 

Dentro da modalidade de IDE, podemos citar as seguintes alternativas de entrada: (i) 

greenfield, (ii) aquisição e (iii) joint ventures. Dentre estas alternativas, a empresa se depara 

com dois desafios no processo de tomada de decisão, (i) optar pela propriedade completa ou 

parcial do investimento e (ii) iniciar um investimento desde o ponto de partida ou adquirir 

uma empresa local existente. Propriedade completa pode ser alcançada através de 

investimentos greenfield, que denota estabelecer uma nova planta ou através de aquisição, que 

denota adquirir o controle de uma empresa local. Propriedade parcial ou joint venture pode ser 

definido como a junção de bens de duas ou mais empresas em uma organização comum ou 

separada. Segundo Kim e Hwang (1991), a característica marcante e diferenciadora entre as 

modalidades de entrada no mercado seja através de propriedade completa ou se não parcial, 

joint ventures, está no nível de controle e no comprometimento de recursos envolvidos. 

 

De acordo com Chang e Rosenzweig (2001), joint ventures, em alguns casos, pode ser a única 

modalidade de entrada permitida por um determinado governo. Contudo, em muitos casos, é 

também a modalidade de entrada preferida pelas empresas na medida em que esta restringe os 



                                                                                                                                                

riscos iniciais do início da operação e mais tarde expande ou conclui o relacionamento entre 

as empresas dependendo do desempenho da joint ventures ou de outras condições do 

mercado. 

 

Cada modalidade oferece benefícios e riscos específicos. Aquisição é a modalidade de entrada 

que permite mais rapidamente a empresa entrar e se instalar em um determinado mercado. 

Segundo Silva, Ruediger e Riccio (2007), aquisições é o modo de entrada mais usado por 

firmas que operam em ambientes culturais de elevados riscos e incertezas e por empresas que 

precisam proteger seus direitos de propriedade intelectual, impedindo que terceiros façam 

cópias de seus produtos principalmente em países pouco sensíveis a fiscalização e punição. 

Greenfield oferece o maior controle sobre a operação local, contudo exige a maior 

contribuição de know-how. Joint ventures é a maneira de se beneficiar dos recursos do 

parceiro local e de minimizar os riscos, contudo exige lidar com as dificuldades comuns de 

relacionamento entre duas empresas de culturais organizacionais distintas. 

 

Para Chang e Rosenzweig (2001), várias pesquisas demonstraram que à medida que as 

empresas se tornam mais experientes em relação aos mercados externos, menor se torna suas 

incertezas e mais confiantes elas ficam para melhor estimarem os riscos e retornos no 

comando das operações estrangeiras e, desta forma, se sentem mais confortáveis para 

entrarem em novos mercados através de operações próprias. 

 

Ainda de acordo com Chang e Rosenzweig (2001), a abordagem dos custos de transação, que 

considera as empresas multinacionais agentes eficientes no processo de transferência de 

recursos, ajuda a definir a melhor modalidade de entrada em um determinado mercado. De 

acordo com a abordagem, quanto maior for a propriedade de bens intangíveis de uma 

empresa, como tecnologia, P&D (pesquisa e desenvolvimento) e marca, maior será a 

propensão desta empresa optar pela modalidade de propriedade completa ao invés de 

propriedade parcial. Quanto as modalidade de aquisição e greenfield, a abordagem aborda a 

distinção entre explorar os recursos existentes ou adquirir novos recursos. Neste sentido, 

quando as empresas buscam explorar seus conhecimentos organizacionais ou especialidades 

técnicas próprias, estas geralmente optam pela modalidade greenfield. Contudo, quando as 

empresas entram em mercados externos em busca de adquirirem conhecimento geral sobre a 



                                                                                                                                                

economia local ou sobre um determinado produto que a tecnologia esteja difundida naquele 

mercado, as empresas optam pela aquisição ou joint ventures. 

 

É importante destacar que a decisão sobre a modalidade de entrada em um novo mercado é 

muito particular a empresa e a situação de mercado que favoreça a decisão no momento em 

que ela é tomada. Contudo, vale ressaltar que muitas multinacionais são corporações 

diversificadas e por isso lidam com processos múltiplos de entrada em novos mercados ao 

mesmo tempo, desta forma, definições convencionais baseadas na abordagem do custo de 

transação ou em fatores culturais pode se tornar limitadas para definir a melhor modalidade. 

 

Vale ainda ressaltar que, de acordo com Anderson e Gatignon (1986), várias pesquisas 

sugerem que poucas empresas analisam de forma consciente e analítica os custos e benefícios 

envolvidos na modalidade escolhida de entrada no mercado. 

 

2.3 Estudos sobre Estratégias de Internacionalização de Empresas Brasileiras 

 

Conforme Fleury, Meira e Schmidt (1981), embora exista um significante volume de 

literatura internacional a respeito do processo de internacionalização das empresas, nada ou 

quase nada se conhece sobre este processo nas empresas brasileiras. 

 

Pesquisas sobre estratégias de internacionalização de empresas brasileiras ainda não são muito 

numerosas no país. Apesar de o país já contar com empresas com moderada tradição em 

exportar bens e serviços para outros países, o fenômeno da internacionalização através de IDE 

ainda é recente no cenário brasileiro. Existem vários estudos de autores brasileiros a respeito 

do processo de internacionalização de empresas brasileiras através de IDE, contudo, este 

estudo optou por analisar aqueles considerados de maior relevância para o tema proposto: 

Barreto (2002 e 2006); Sacramento, Almeida e Silva (2002); Rocha (2002); Cyrino e Oliveira 

(2002); Rocha, Mello, Dib e Maculan (2004); Hemais (2005); Tanure e Duarte (2006); Cyrino 

e Barcellos (2006); Fleury e Fleury (2007); Rocha, Silva e Carneiro (2007); Tavares e Ferraz 

(2007); Chevarria e Vieira (2007) e Honório (2008).  



                                                                                                                                                

Este capítulo irá revisar os estudos já realizados por estes autores, principalmente no que diz 

respeito à análise das estratégias de internacionalização adotada pelas empresas brasileiras por 

eles estudadas, organizado de acordo com a abordagem defendida por cada autor, 

comportamental, econômica ou combinada. 

 

2.3.1 Abordagem Comportamental 

 

Sacramento, Almeida e Silva (2002) analisaram o processo de internacionalização de quatro 

empresas prestadoras de serviços de informação, aprofundando sua análise a estrutura teórica 

da escola de Uppsala, o modelo de estágios sucessivos de internacionalização. Neste estudo, 

foram analisados os casos da Serasa, Ibope, Datasul e Victor e Schellemberger (VS). A 

Serasa, vendia informação para dar suporte a decisões de crédito para instituições financeiras 

e empresas em geral; o Ibope comercializava diferentes tipos de serviços de informação de 

mercado para uma variedade de indústrias; já a Datasul vendia soluções que gerenciavam a 

informação para seus clientes; e a VS dava consultoria em administração de shopping centers.  

 

Através deste estudo, Sacramento, Almeida e Silva (2002) constataram que a teoria de 

internacionalização da Escola de Uppsala explica, ao menos em parte, o processo pelo qual as 

empresas de serviços estudadas se internacionalizaram. A idéia de comprometimento gradual 

com as operações internacionais pôde ser observada nos quatro casos estudados, tendo estas 

empresas iniciado suas operações de forma mais limitada e aumentado seu comprometimento 

à medida que as novas experiências permitiram adquirir mais conhecimentos. 

 

A Serasa moveu-se gradual e lentamente para a internacionalização, à medida que a empresa 

se internacionalizava, a gerência se sentia mais confortável em seguir o caminho da 

internacionalização. O Ibope iniciou sua internacionalização através de uma associação com o 

Europanel em 1985 para adquirir tecnologia. Depois disso, a empresa desenhou um plano para 

se expandir pela América Latina através de joint ventures de igual participação que mais tarde 

se tornaram participações majoritárias. Quanto à Datasul, foi observado o aumento gradual de 

seu comprometimento com o processo de internacionalização, não apenas em recursos 

financeiros, mas também em recursos humanos à medida que a internacionalização ia-se 



                                                                                                                                                

consolidando e maior conhecimento sobre o processo se tornava disponível. Quanto à VS, 

como a empresa foi analisada bem no início do processo de internacionalização, o ganho de 

comprometimento é resultado direto da tomada de conhecimento da própria 

internacionalização como processo. 

 

Já Rocha (2002) estudou o processo de internacionalização de empresas brasileiras, tanto sob 

a perspectiva da exportação quanto do investimento direto no exterior. Contudo, revisaremos 

somente os estudos desenvolvidos para os processos de internacionalização através de IDE. 

 

Rocha (2002) analisa dois casos de empresas líderes no Brasil do setor de autopeças que 

seguiram distintas trajetórias estratégicas ao serem forçadas a enfrentar a reestruturação da 

indústria ocorrida após a abertura dos mercados brasileiros à competição estrangeira nos anos 

90. 

 

A primeira empresa analisada foi a JRM que iniciou seu movimento de internacionalização 

em meados da década de 70 ao licenciar sua tecnologia a uma empresa alemã. Posteriormente, 

iniciou-se à exportação para a Alemanha, Japão, Estados Unidos e Austrália. A decisão de se 

internacionalizar por meio de IDE decorreu da percepção da necessidade de estar próxima aos 

centros de decisão da indústria automobilística e próxima de onde houvesse demanda já que 

cada vez mais a manufatura vinha sendo descentralizada no mundo. Diante disso, a empresa 

adquiriu uma empresa de autopeças na Alemanha, duas empresas na Argentina e construiu 

uma planta na Hungria. 

 

A segunda empresa analisada foi a Metal Leve que iniciou suas primeiras exportações de 

componentes aeronáuticos para os Estados Unidos em 1976, estabelecendo posteriormente um 

centro de pesquisa e testes. Em 1990, a empresa adquiriu duas plantas também nos EUA. A 

internacionalização da Metal Leve por meio de IDE propiciou à empresa adquirir melhor 

compreensão do mercado americano e acesso a tecnologias de ponta, equipamentos modernos 

e assistência técnica.  

 



                                                                                                                                                

Apesar do estudo não aprofundar a análise sob a ótica das teorias existentes de 

internacionalização de empresas, fica claro justificar o processo de internacionalização das 

duas empresas pela teoria da escola de Uppsala na medida em que o processo foi feito de 

forma gradual, à medida que as empresas obtiveram melhor conhecimento das 

particularidades do mercado. 

 

Barreto (2002 e 2006) em sua tese de doutorado, faz referência ao importante papel 

desempenhado pelas redes de relacionamentos nos dez casos de internacionalização de 

empresas brasileiras através de IDE que estudou. Barreto (2002 e 2006), em algumas das 

empresas brasileiras por ele estudadas, encontrou evidências referentes à escolha seqüencial 

de modos de entrada em mercados externos, como defendida pela Escola de Uppsala.  

 

Em concordância com a linha defendida pela Escola de Uppsala, Barreto (2002 e 2006) 

defendeu em seu estudo que as networks eram utilizadas tanto no ingresso em mercados 

externos como, subconsequentemente, no decorrer do processo de internacionalização. As 

seguintes proposições foram extraídas de seu trabalho no que diz respeito às evidências 

empíricas encontradas nos casos estudados: 

 

a. A network pode servir como facilitadora da entrada em mercados de maior distância 

psíquica; 

b. A network pode estimular o interesse e a busca de conhecimento sobre determinado 

mercado; 

c. O processo de internacionalização da líder de uma network pode acelerar ou retardar o 

dos demais membros; 

d. A entrada em uma network pode acelerar ou retardar o processo de internacionalização 

da empresa; 

e. A network pode permitir chegar a clientes potenciais antes inacessíveis. 

 

Barreto (2002 e 2006) defende que a entrada no mercado internacional, sob a perspectiva da 

network, deixa de ser um movimento isolado de uma empresa para significar um amplo 



                                                                                                                                                

movimento de inserção em uma cadeia de relações empresariais. A firma não deve ser vista 

apenas como ator isolado nesse processo, é preciso entender o movimento conjunto 

subjacente e associado ao movimento individual. 

 

Em um estudo mais recentemente, Rocha, Mello, Dib e Maculan (2004) realizaram uma 

pesquisa com duas empresas da indústria brasileira de software que desde sua criação já 

atuam no mercado internacional, a Fujitec, desenvolvedora de software e hardware para a 

validação de cartões e a Xseed também desenvolvedora de software. Novamente através da 

aplicação do modelo gradual de internacionalização defendido pela Escola de Uppsala, os 

autores compararam e diferenciaram as características das empresas internacionalizadas pelo 

processo gradual, previsto nas teorias comportamentais, com o processo de 

internacionalização precoce e acelerado que caracteriza as empresas denominadas born 

global. 

 

Este estudo concluiu que, embora as empresas estudadas possam ser caracterizadas como 

born globals, pelas características de envolvimento inicial com a internacionalização, o seu 

desenvolvimento não contraria totalmente a teoria comportamental de internacionalização de 

Uppsala. Muito pelo contrário, pode-se claramente verificar a existência de um processo 

gradual de internacionalização, em que o maior conhecimento de mercados geram maior 

envolvimento, configurando-se a cadeia de estabelecimento prevista pelos teóricos de 

Uppsala. 

 

Por outro lado, de acordo com Rocha, Mello, Dib e Maculan (2004), outro aspecto defendido 

pela abordagem comportamental, o papel das networks no processo de internacionalização, 

não apresentou as características defendidas pela teoria. Nos casos pesquisados, foi constatado 

que o estabelecimento de redes de relacionamento foi um ganho no processo de 

internacionalização, contudo sendo uma conseqüência do mesmo e não o antecedendo. No 

entanto, tais networks mostraram-se úteis e passaram a ser valorizadas pelos empreendedores. 

 

A partir de uma amostra de 79 empresas brasileiras que operam em mercados internacionais, 

Cyrino e Oliveira (2002), analisaram o quanto à experiência acumulada na atuação em 



                                                                                                                                                

negócios internacionais influencia a forma de entrada em novos mercados internacionais das 

maiores empresas brasileiras. Deste universo de empresas, 38% contavam com investimentos 

no exterior, seja através de escritórios próprios voltados à comercialização, seja através de 

unidades de produção no exterior. 

 

Através de testes estatísticos e da aplicação da teoria da Escola de Uppsala, os pesquisadores 

fizeram as seguintes constatações: 

 

a. Quanto maior o tempo de atuação em negócios internacionais das maiores empresas 

brasileiras, mais dispostas a assumir riscos e comprometer recursos em suas 

estratégias de internacionalização estarão estas empresas, o que reforça a perspectiva 

gradualista da Escola de Uppsala; 

 

b. Novamente reforçando a teoria de Uppsala, empresas com mais experiência parecem 

enfrentar menos barreiras e desfrutar de resultados superiores de seus processos de 

internacionalização, ou seja, quanto maior a experiência e os investimentos diretos em 

mercados externos, melhores são os resultados obtidos pela empresa. 

 

2.3.2 Abordagem Econômica 

 

Tavares e Ferraz (2007) estudaram o processo de internacionalização através de IDE das 

principais empresas multinacionais da América Latina, as chamadas Translatinas. O estudo 

foi focado nos setores de origem, envolvendo a participação das seguintes empresas 

brasileiras: Petrobras, Vale, Gerdau, Embraer, Marcopolo, CSN, Usiminas, Sabó, Camargo 

Corrêa, Votorantim, Tigre e WEG. 

 

De acordo com o estudo, dentre os grandes motivadores recentes para a internacionalização 

de empresas brasileiras estão: (i) assegurar, através do IDE, canais de exportação para os 

produtos brasileiros e, (ii) contornar a recente volatilidade cambial que têm levado algumas 



                                                                                                                                                

empresas a reorientar suas operações internacionais na direção da produção no país de destino 

em substituição à estratégia de agregar valor a produtos provenientes do Brasil. 

 

Este estudo assumiu que a utilização das vantagens competitivas de uma empresa é o grande 

motivador para a internacionalização via IDE o que confirma a abordagem econômica. A 

seguir, algumas constatações de Tavares e Ferraz (2007) que reforçam a teoria econômica de 

Dunning (1993): 

 

a. Os investimentos da Petrobras foram tradicionalmente em busca de recursos (resource 

seeking) e mais tarde, também, na medida em que a empresa aprimorou seu processo 

de refino e distribuição, partiu também para a busca de mercado (market seeking); 

 

b. A maior parte dos investimentos recentes da Vale está voltada para a exploração de 

outros minerais (resource seeking), uma estratégia que permite diversificar o mix de 

produtos e a localização dos ativos;  

 

c. No caso da Gerdau, a combinação de dois motivadores, (i) contornar as barreiras 

comerciais e, (ii) aproveitar a tendência de privatização de várias empresas do 

segmento, criaram oportunidades para justificar o IDE e buscar novos mercados 

(market seeking); 

 

d. A Embraer, em busca de mercado (market seeking) e como forma de contornar as 

políticas protecionistas aos seus principais mercados, também optou pelo IDE; 

 

e. As vantagens competitivas da Marcopolo fora da América Latina estão relacionadas 

com sua capacidade de adaptar o produto a uma grande variedade de cenários urbanos, 

o que a motivou a partir em busca de novos mercados (market seeking), inclusive de 

grande distância psicológica do mercado de origem. 

 



                                                                                                                                                

Já Chevarria e Vieira (2007) estudaram o processo de internacionalização da Petrobras e da 

Gerdau, através da análise de dados secundários, justificando a escolha das empresas 

analisadas pela relevância no ambiente nacional e por representarem aproximadamente 31% 

do capital total investido no exterior nos últimos cinco anos por empresas brasileiras. 

 

O pressuposto central que a pesquisa desenvolve é de que o IDE de empresas brasileiras está 

baseado na posse de vantagens específicas pela empresa que a possibilitaria competir em 

mercados externos. Diante disso, as principais categorias de análise adotada pelo estudo em 

cada um dos casos foram: (i) as vantagens específicas da empresa; (ii) o padrão de 

investimento da empresa e, (iii) a existência de relação entre as vantagens específicas e o 

padrão de investimento. 

 

Chevarria e Vieira (2007) constataram que, consistente com os modelos desenvolvidos por 

Hymer (1976) e Dunning (2000, 2001), as evidências apontaram para a existência de relação 

entre o padrão de investimento direto externo das duas empresas a vantagens específicas 

desenvolvidas por elas. No caso da Petrobras, pode-se destacar a competência em exploração 

em águas profundas e, mais recentemente em refino de pesados. Já no caso da Gerdau, sua 

competência na gestão do processo industrial e na transferência de conhecimento entre as 

subsidiárias. Fazendo-se uso destas competências, as empresas se motivaram para se 

internacionalizar em busca de recursos (resource seeking), no caso da Petrobras e, em busca 

de mercado (market seeking) no caso da Gerdau. 

 

As constatações apresentadas por este estudo confirmam a abordagem econômica, 

principalmente a teoria de internacionalização de empresas e o paradigma eclético de 

Dunning (1993, 1998 e 2001). 

 

Algumas evidências identificadas e apontadas pelo estudo de Chevarria e Vieira (2007) serão 

consideradas nas análises dos casos de internacionalização da Petrobras e da Gerdau, 

empresas também selecionadas por este estudo. 

 



                                                                                                                                                

Honório (2008) realizou um estudo com uma abordagem um pouco diferente, buscou 

examinar as diferenças potenciais entre os fatores motivadores da internacionalização das 

empresas com base no tamanho da firma, nas estratégias de entrada e no envolvimento com 

vendas internacionais, incluindo IDE no exterior. Para isso, realizou um survey com 73 

exportadoras brasileiras do setor de manufatura classificadas no Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Deste universo, 45,5% das empresas 

utilizam além da exportação, estratégias que envolvem contratos de produção, parcerias, 

aquisições e investimentos greenfield. 

 

De acordo com esta pesquisa, as empresas que optaram pela entrada nos mercados através de 

IDE’s, são mais motivadas pelo fator associado à competitividade dos produtos para o 

mercado externo quando comparadas com as empresas que utilizam estratégias mais simples, 

como exportação. Estas empresas investem diretamente no estrangeiro procurando equacionar 

questões específicas do mercado internacional associadas, por exemplo, ao acesso a recursos 

naturais, ao aperfeiçoamento de infra-estrutura logística, a superação de barreiras tarifárias e 

não-tarifárias ou à necessidade de se aproximar dos clientes.  Segundo Honório (2008), esta 

constatação converge com a teoria econômica proposta por Dunning (1993, 1998 e 2001).  

 

2.3.3 Abordagens Combinadas - Comportamental e Econômica 

 

Cyrino e Barcellos (2006) estudaram as estratégias de internacionalização das empresas 

brasileiras, suas origens e fatores determinantes através de dados secundários provenientes do 

estudo realizado pela Fundação Dom Cabral e The Columbia Program on International 

Investment (2007) que englobou as seguintes empresas: Ambev, Aracruz, Vale, Datasul, Duas 

Rodas, Embraer, Gerdau, Itaú, Localiza, Marcopolo, Natura, O Boticário, Odebrecht, 

Petrobras, Petroflex, Rede Globo, Sabó, Sadia, SP Alpargatas, Tigre, Votorantim Cimentos e 

WEG. 

 

No estudo de Cyrino e Barcellos (2006), podemos observar o cruzamento de diferentes teorias 

de internacionalização de empresas, tanto abordagens comportamentais quanto econômicas, 

para explicar em parte ou na totalidade as estratégias de internacionalização adotadas pelas 



                                                                                                                                                

empresas pesquisadas. Algumas constatações desta pesquisa confirmam as características 

defendidas por algumas dessas teorias: 

 

a. Grande parte das empresas adotou uma estratégia gradualista de internacionalização, 

iniciando o processo pelos países com menor distância psíquica em relação ao 

mercado brasileiro. Desta forma, prevaleceu à abordagem incremental no processo de 

internacionalização, tanto pela forma escolhida de entrada, inicialmente via 

exportação, como pelos mercados alvos. Somente mais tarde foram consideradas 

alternativas e diferentes estratégias de entrada que envolve maior compromisso, como 

através de IDE. Esta observação confirma a teoria da Escola de Uppsala quanto à 

decisão de qual mercado entrar e quanto às decisões incrementais que foram sendo 

tomadas na medida em que estas empresas adquiriam maior conhecimento e 

experiência dos mercados que haviam se inserido; 

 

b. Empresas como Gerdau, Marcopolo, Votorantim Cimentos, WEG, Tigre, Sabó e 

Ambev possuem e fizeram uso de algumas vantagens competitivas de difícil 

transferência, em particular na gestão de processos e das operações, mesmo que de 

maneira tímida e sem tirar o devido proveito. Esta observação confirma a teoria da 

internalização, baseada na premissa de quanto maior o perigo de uma firma perder seu 

conhecimento específico, maior o incentivo para internalizar suas transações no 

exterior através de operações próprias; 

 

c. Foi observado que as vantagens de várias empresas ainda estão demasiadamente 

concentradas em certos custos como mão-de-obra barata e acesso privilegiado a 

determinadas matérias-primas. Esta observação confirma a teoria do paradigma 

eclético de Dunning quando defende a estratégia de internacionalização via busca de 

recursos (resource seeking) como sendo um dos possíveis motivadores para a empresa 

se engajar no processo de internacionalização através de IDE. 

 

Já Rocha, Silva e Carneiro (2007) procuraram sintetizar alguns dos principais resultados das 

pesquisas já feitas sobre o processo de internacionalização das empresas brasileiras. 



                                                                                                                                                

Especificamente, buscaram identificar as motivações para a internacionalização, a seleção de 

mercados no exterior e a escolha do modo de entrada. 

 

Os autores confirmam a teoria econômica de Dunning (1993, 1998 e 2001) quando defendem 

que a expansão do IDE de empresas brasileiras se dá à medida que o país se desenvolve e, 

consequentemente, as empresas adquirem, com isso, vantagens de propriedade. Rocha, Silva e 

Carneiro (2007) afirma que a não-criação de vantagens de propriedade por empresas 

brasileiras menos competitivas que as de outros países, constitui-se em uma barreira ao seu 

avanço internacional. 

 

Por outro lado, confirmando a teoria comportamental da Escola de Uppsala, os autores 

constatam que as escolhas de mercado das empresas brasileiras mostram-se fortemente 

regiocêntricas, ou seja, concentrada nos Estados Unidos e principalmente na América Latina, 

países considerados menos distantes em termos geográficos e psicológicos. 

 

Rocha, Silva e Carneiro (2007), fazendo uso da teoria econômica de Dunning (1993), 

identificaram as motivações para a internacionalização das principais empresas multinacionais 

brasileiras. Para as empresas por este estudo selecionadas, as motivações identificadas foram 

as seguintes: (i) Marcopolo, desejo de crescimento; (ii) Gerdau, acompanhar o processo de 

transformação de seus setores em nível global, caracterizado por uma consolidação sem 

precedentes; (iii) Embraer, investir no exterior em instalações comerciais e de distribuição e 

armazenagem para dar apoio às suas atividades de exportação; (iv) Vale, mesmo motivo da 

Embraer além de buscar matéria-prima; e (v) Petrobras, buscar acesso a matérias-primas, 

tecnologia e know-how. 

 

Quanto ao modo de entrada, Rocha, Silva e Carneiro (2007) identificaram uma preferência 

por subsidiárias de controle integral. Investimentos tipo greenfield foram adotados no caso de 

subsidiárias comerciais e de distribuição enquanto as aquisições eram mais comuns quando se 

tratava de instalações produtivas. 

 



                                                                                                                                                

Em suma, conforme afirmação de Fleury, Meira e Schmidt (1981), no Brasil, o processo de 

internacionalização das empresas nacionais é recente, apesar de algumas poucas empresas 

terem buscado o mercado internacional já a partir da década de 70, foi a partir do final da 

década de 90 que este movimento se intensificou. Talvez por isso mesmo a esmagadora 

maioria das empresas que entraram no mercado internacional se encontre no estágio de 

exportação. Por esta razão, novamente este estudo ressalta haver poucos casos de 

internacionalização de empresas brasileiras através de IDE já estudados e por esta mesma 

razão, a literatura tratada neste capítulo reflete uma boa amostra dos principais estudos de 

casos já analisados sobre o assunto.  

 

Podemos notar também que grande parte dos poucos estudos existentes sobre o assunto fez 

uso da abordagem comportamental para explicar o processo de internacionalização das 

empresas brasileiras estudadas. 

 

2.4 Critérios de Análise 

 

Tendo em vista o principal objetivo do estudo, ou seja, determinar os principais motivadores 

que levaram as multinacionais brasileiras selecionadas por este trabalho a se 

internacionalizarem, este estudo se apóia na abordagem do paradigma eclético de Dunning 

(1993, 1998 e 2001) e os motivadores para a internacionalização propostos pelo autor. O 

estudo identifica as razões para as empresas: Petrobras, Vale, Embraer, Gerdau e Marcopolo 

terem se envolvido com o processo de internacionalização através de IDE, de acordo com os 

critérios de análise abaixo: 

 

� Busca de recursos (resource seeking): 

1. Buscar recursos naturais. 

2. Buscar recursos humanos a custos mais competitivos. 

3. Buscar recursos humanos especializado. 

4. Buscar conhecimento específico, tecnológico, organizacional ou de marketing, através 

de alianças estratégicas. 



                                                                                                                                                

� Busca de mercados (market seeking): 

1. Ampliar market share global através da proximidade com o cliente final. 

2. Acompanhar o principal cliente ou fornecedor no exterior. 

3. Estabelecer operação em mercados onde seus concorrentes já estejam presentes. 

4. Dominar o mercado, ou seja, chegar primeiro que seus concorrentes. 

5. Conhecer melhor o mercado para melhor adaptar seu produto. 

6. Contornar barreiras comerciais ou tarifárias. 

7. Atuar em um mercado ampliado, ou seja, países adjacentes dentro do mesmo bloco 

econômico. 

 

� Busca de eficiência (efficiency seeking): 

1. Obter vantagem nas diferenças de disponibilidade e custos dos recursos, seja físico ou 

humano, nos diversos países de atuação. 

2. Obter vantagem na economia de escala e diferenças de capacidade produtiva. 

3. Reduzir riscos políticos e econômicos através da diversificação dos mercados de 

atuação. 

 

� Busca de ativos estratégicos (strategic asset seeking): 

1. Criar sinergias de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 

2. Adquirir poder de compra no mercado. 

3. Estabelecer operação em mercado próximo a clusters de fornecedores. 

4. Investir em um determinado ativo sem o propósito de explorá-lo, apenas se beneficiar 

dos ganhos gerados por sua comercialização futura. 

 

Os critérios de análise acima têm o propósito de nos ajudar a entender o processo de 

internacionalização das empresas envolvidas nesta pesquisa, principalmente no que diz 

respeito às suas motivações, para identificar a estratégia predominante em seus IDEs no 



                                                                                                                                                

exterior. Através dos resultados, poderemos entender um pouco melhor as tendências de 

internacionalização das empresas brasileiras de diferentes setores da economia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                

3 ANÁLISE DO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS 

MULTINACIONAIS BRASILEIRAS 

 

3.1 Caso da Petrobras 

 

A Petrobras foi criada em 1953, quando o presidente Getúlio Vargas assinou a Lei 2.004, que 

estabelece o monopólio da União sobre a pesquisa e a exploração das reservas de petróleo e 

de gás natural.   

 

A expansão internacional da empresa iniciou-se em 1972 com a criação de seu braço 

internacional, a Braspetro. Em 2000, foi criada sua área de negócios internacionais, em 

sucessão à antiga subsidiária Braspetro. As atividades da Petrobras fora do Brasil expandiram-

se de modo significativo, o que contribuiu para a projeção da marca da empresa em nível 

mundial, com o reconhecimento do seu alto padrão operacional, domínio tecnológico e 

excelência de gestão. 

 

Nas décadas de 1970 e 80, as atividades da Petrobras no exterior se concentraram na compra e 

venda de petróleo e na prestação de serviços de perfuração de poços, quase sempre por meio 

de joint ventures. Sua motivação era a garantia de suprimento de petróleo ao mercado 

nacional, já que a demanda era superior à produção e havia dificuldade de encontrar novas 

reservas. 

 

No final da década de 80 e início de 90, a empresa voltou o foco de suas atividades externas 

para a América do Sul, ingressando-se na Colômbia, em 1985, Equador, em 1987 e Argentina, 

em 1989, em todos os segmentos de atividade. Com a queda do monopólio do petróleo no 

Brasil na década de 90, e a abertura do mercado para grandes multinacionais estrangeiras, a 

empresa identificou a necessidade de intensificar seu processo de internacionalização para 

reduzir a relação custo-capital15 da empresa. Para isso, buscou aumentar a receita em moeda 

forte e diversificar os ativos e os mercados de atuação, de forma a reduzir seus riscos. Nesta 

                                                 
15 http://www.comciencia.br/reportagens/petroleo/pet04.shtml. Quebra do monopólio divide interesses 
empresariais e nacionalistas. Acesso em 12 Nov. 2008. 



                                                                                                                                                

mesma época, o governo abriu parte do capital da empresa aos investidores privados, 

transformando a Petrobras em uma empresa de capital misto, estatal e privado ao mesmo 

tempo16. 

 

A partir de então, buscou sua consolidação no cone sul através da construção do gasoduto 

Brasil-Bolívia e da aquisição de operações de refino e distribuição na Bolívia, em 2001, e 

aquisição da Perez Compac da Argentina em 2002, para controlar as operações de produção, 

refino e distribuição neste país. 

 

A partir de 2000, a Petrobras adquiriu os direitos de exploração e produção de petróleo de 

diversos blocos geológicos no Golfo do México (EUA), África (Angola e Nigéria), Oriente 

Médio (Líbia) e Colômbia.  Todos estes blocos foram adquiridos com a intenção de se valer 

de sua competência tecnológica em explorar petróleo em águas profundas. 

 

A atuação da Petrobras no exterior já abrange toda a cadeia de operações da indústria de 

petróleo e energia, desde a exploração e produção de óleo e gás natural, refino, processamento 

de gás, distribuição de derivados, comercialização e transporte por dutos, até a produção de 

produtos petroquímicos e a geração, distribuição e transmissão de energia elétrica. 

 

Os ativos, as operações e os negócios da área internacional se estendem hoje a 15 países, de 

três continentes. São seis unidades de negócios, que atuam como empresas subsidiárias, 

localizadas na Argentina, Angola, Bolívia, Colômbia, EUA e Nigéria. Além disso, somam-se 

atividades em outros nove países: Venezuela, México, Equador, Peru, Uruguai, Tanzânia, Irã, 

Líbia e China. 

 

As estratégias de atuação no exterior abrangem o posicionamento vantajoso em áreas-foco da 

América do Sul e a atuação seletiva, como operadora ou em parceria, para a exploração e 

produção de petróleo em águas profundas e ultra-profundas. No continente sul-americano, a 

                                                 
16 
http://www.sep.org.br/artigo/888_314e9e118b3026ce64b768b84a22d816.pdf?PHPSESSID=93c69bf512f15aacf
d4cac3a9c. Internacionalização e conflito: a Petrobrás na América do Sul. Acesso em 06 Dez. 2008. 



                                                                                                                                                

Petrobras conduz o processo de integração energética regional, uma das metas de sua 

estratégia, visando favorecer a comercialização de gás natural e a monetização das suas 

reservas desse energético.  

 

Os negócios no exterior representam 11% da receita líquida total da Petrobras e devem chegar 

a 17% até 201017. O plano de negócios da empresa, para o período de 2006 a 2010, prevê a 

realização de investimentos da ordem de USD 56 bilhões, dos quais, USD 7.1 bilhões serão 

aplicados no exterior, majoritariamente nas seguintes regiões: América Latina, oeste da África 

e Golfo do México18. Com isso, a empresa espera duplicar, até o final da década, a atual 

receita de vendas e serviços provenientes da área internacional. 

 

A empresa vem, ainda, aprimorando e consolidando o seu domínio tecnológico nas operações 

em águas profundas. Isso tem sido particularmente demonstrado nas recentes operações 

realizadas na região americana do Golfo do México e na costa da Nigéria. A empresa investiu 

ao todo R$ 45,3 bilhões em 2007, sendo que 14,5% dos investimentos foram destinados à 

construção de um FPSO (floating production storage and offloading) na Nigéria, dois navios 

sondas para águas ultraprofundas e ao desenvolvimento e exploração na Turquia, Angola, Irã 

e Líbia19 

 

Paralelamente, a Petrobras disputa espaço internacional levando a vantagem competitiva da 

excelência tecnológica, gerencial e operacional que desenvolveu domesticamente. 

 

3.2 Caso da Vale 

 

Em 1942, através da assinatura do decreto-lei nº 4.352, pela então presidente Getúlio Vargas, 

a Vale foi criada. A empresa é hoje a maior mineradora diversificada das Américas e a 

terceira maior empresa de mineração do mundo em valor de mercado. A Vale foi a primeira 

                                                 
17 http://www.terra.com.br/istoe/especiais/petrobras7/petrobras_multinacional.htm. Auto-suficiência abre portas 
para mais investimentos no exterior. Acesso em 12 Nov. 2008. 
18 ALEM, A. C.; CAVALCANTI, C. E. O BNDES e o apoio à internacionalização das empresas brasileiras: 
Algumas reflexões. Revista do BNDES, Vol. 12, No. 24, pp: 43-76, 2005. 
19 http://www.petrobras.com.br/ri/port/ConhecaPetrobras/RelatorioAnual/pdf/RelatorioAnual_2007.pdf.  
Relatório Anual 2007. Acesso em 26 Jan. 2009. 



                                                                                                                                                

empresa brasileira de controle nacional a obter a classificação de Investment Grade (Moodys, 

julho de 2005), o que lhe garante acesso ao capital externo em condições bastante 

competitivas.  

 

Desde o início de suas atividades, foi uma empresa direcionada a atender não somente o 

mercado doméstico, mas principalmente, as grandes siderúrgicas dos países desenvolvidos 

através de exportações. Em paralelo às atividades de exploração de minérios, a Vale investiu 

pesado em infra-estrutura de logística, como ferrovias e portos, para minimizar riscos em sua 

operação. Suas primeiras parcerias com empresas estrangeiras foram firmadas para realização 

de pesquisas e investimentos de exploração no mercado doméstico.  

 

Foi principalmente após sua privatização em 1997, que a empresa iniciou sua atuação no 

mercado internacional através de IDE. Nesta época, iniciou-se um processo de fusões e 

aquisições no mercado mundial de mineração, motivado por mudanças econômicas e 

legislativas do setor. Este movimento foi intensificado a partir do início dos anos 2000, pela 

recuperação econômica de grandes potências mundiais e, em especial, a ascensão da China 

como grande propulsora do crescimento mundial. O crescimento da demanda elevou o preço 

dos produtos minerais deixando as grandes mineradoras, inclusive a Vale, com caixa para ir 

ao mercado e intensificar o processo de consolidação do setor. 

 

Os primeiros IDEs da empresa foram em 1995, com a aquisição da SEAS na França, 

posteriormente a compra de 50% da norte-americana Califórnia Steel Industries (CSI), em 

1999, a aquisição de 50% da GIIC do Bahrain, em 2000, e a compra de 100% da norueguesa 

Elkem Rana/RDMN em 200320. 

 

A combinação de novas operações de exploração no exterior com a diversificação de seu 

portfolio de minerais explorados, fez surgir a necessidade do desenvolvimento de alianças 

estratégicas com empresas estrangeiras para pesquisa e desenvolvimento.   

                                                 
20 OLIVEIRA, T. R. S.; PAULA, G. M. Estratégia de internacionalização da Companhia Vale do Rio Doce. In: 
http://www.coppead.ufrj.br/workshop/docs/atigo_oliveira_paula.pdf. Acesso em 17 Dez. 2008. 



                                                                                                                                                

Em 2004, em sua maior disputa internacional, a Vale venceu a concorrência para a exploração 

de uma das maiores jazidas de carvão do mundo, a de Moatize, em Moçambique. Com 

investimento estimado de USD 1 bilhão, que inclui o pagamento da concessão, o 

desenvolvimento da mina e a construção de terminal para carregamento de navios, esse 

projeto deverá gerar uma receita adicional de USD 800 milhões à empresa. A Vale venceu 

também outras concorrências para exploração de potássio na Argentina e fosfato no Peru, 

além de ter assinado um acordo com empresas australianas para prospecção de carvão naquele 

país21. 

 

Em 2006, a Vale deu seu grande passo no seu processo de internacionalização através da 

aquisição das operações da empresa canadense Inco, por um valor aproximado de USD 18 

bilhões, uma das maiores aquisições já feitas no setor22.  

 

A sede e as principais operações da empresa estão localizadas no Brasil, e os escritórios 

comerciais nos EUA, Canadá, Austrália, Suíça, Bélgica, Japão, China, Cingapura e Coréia do 

Sul. A empresa possui investimentos fixos nos EUA (California Steel Industry), França 

(RDME), Noruega (RDMN), Bahrein (GIIC), Canadá (Caniço e Inco) e Gabão (CMTR), além 

de realizar operações de pesquisa mineral ou exploração na Argentina, Chile, Peru, 

Venezuela, Angola, Gabão, China, África do Sul, Moçambique e Mongólia. Em 2007, as 

operações no exterior que receberam maior investimento foram: (i) Nova Caledônia, com 

USD 1,4 bilhões; (ii) Canadá, com USD 0,8 bilhões e; (iii) Moçambique, China, Chile, Peru e 

Reino Unido juntos, tendo recebido USD 0,2 bilhões23. 

 

Amparada por uma atuação geográfica abrangente, e utilizando-se de sua expertise em 

logística, a empresa aposta na conquista de novas fronteiras de produção para crescer em um 

segmento marcado pela presença de concorrentes como a australiana BHP Billiton e a anglo-

australiana Rio Tinto. Em 2005, a Vale aplicou cerca de USD 375 milhões em pesquisa 

                                                 
21 ALEM, A. C.; CAVALCANTI, C. E. O BNDES e o apoio à internacionalização das empresas brasileiras: 
Algumas reflexões. Revista do BNDES, Vol. 12, No. 24, pp: 43-76, 2005. 
22 
http://www.economist.com/world/americas/displaystory.cfm?story_id=10962691&CFID=39927901&CFTOKE
N=17523854. Lie back and forget the maple leaf. Acesso em 26 Jan. 2009. 
23 http://www.vale.com/relatoriosustentabilidade2007/desempenho_negocios.asp. Relatório de Sustentabilidade 
de 2007. Acesso em 26 Jan. 2009. 



                                                                                                                                                

mineral, desse total, USD 180 milhões foram destinados a projetos em andamento no exterior. 

Este valor objetivou a prospecção de novas minas de ouro, diamantes, bauxita, manganês, 

urânio, níquel, potássio, cobre e fosfato, denotando que, a despeito do foco na prospecção de 

carvão, a diversificação de minérios e metais é peça-chave na estratégia de crescimento e 

internacionalização da empresa24. 

 

Em seu processo de internacionalização, a empresa estabeleceu as seguintes estratégias e 

motivações: (i) diversificar seus negócios dentro de sua área de atuação; (ii) buscar depósitos 

minerais que apresentem grande tonelagem, alto teor, baixo custo operacional, capacidade de 

expansão e longa vida útil; (iii) construir um portfolio de projetos avançados multi-commodity 

nos cinco continentes; (iv) estabelecer parcerias para pesquisa e desenvolvimento e; (v) se 

firmar como um dos maiores players do mercado através da continuidade de aquisições de 

outras mineradoras.  

 

3.3 Caso da Embraer 

 

A Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) é resultado de um projeto do governo 

brasileiro cujas origens remontam aos anos 1940, quando o recém-criado Ministério da 

Aeronáutica desenhou e criou o Centro Técnico Aeroespacial (CTA). Pouco depois, em 1950, 

o CTA fundou sua escola de engenharia, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). A 

criação do CTA e do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IPD), em 1953, reforçou a 

estratégia de formação de conhecimento em setores-chave da indústria aeronáutica. Mais 

tarde, em 1969, a Embraer foi criada como empresa de capital misto, controlada pela União. 

Com mais de 39 anos de experiência em projeto, fabricação, comercialização e pós-venda, a 

Empresa já produziu cerca de 4.995 aviões, que hoje operam em 78 países, nos cinco 

continentes25. 

 

                                                 
24 ALEM, A. C.; CAVALCANTI, C. E. O BNDES e o apoio à internacionalização das empresas brasileiras: 
Algumas reflexões. Revista do BNDES, Vol. 12, No. 24, pp: 43-76, 2005. 
25 http://www.embraer.com.br/portugues/content/empresa/profile.asp Perfil da empresa. Acesso em 13 Nov. 
2008. 



                                                                                                                                                

Com apoio governamental, a Embraer tornou-se capaz de agregar capacitação tecnológica à 

engenharia e capacidade industrial. Além disso, permitiu a formação em torno de si de um 

arranjo produtivo aeroespacial que congrega cerca de cinqüenta fornecedores de produtos e 

serviços espalhados pelo mundo26. De sua formação até a privatização, ao final de 1994, a 

Embraer desenvolveu e produziu modelos que tiveram boa acolhida no mercado 

internacional. Sua performance positiva permitiu obter completo controle sobre o processo 

industrial do setor aeronáutico, desde os estágios de P&D e montagem até a certificação final, 

vendas e assistência pós-vendas. 

 

Projetos mais recentes da empresa, como os jatos executivos Legacy, posicionaram a Embraer 

na vanguarda de uma indústria que premia aqueles que melhor adicionam valor na integração 

das aeronaves, retendo a capacidade de combinar e adaptar os seus diversos subsistemas, de 

acordo com os requisitos do projeto (assembling). Assim, a empresa tem concentrado esforços 

em ativos estratégicos no Brasil e no exterior que lhe permita coordenar uma rede de parceiros 

de risco, normalmente formada por grandes empresas multinacionais que participam do co-

design, e uma rede global de fornecedores. A empresa se situa entre os quatro maiores 

integradores de aeronaves do mundo, dividindo com sua concorrente direta Bombardier o 

mercado mundial de jatos regionais (30 a 100 assentos). 

 

A estratégia de internacionalização da Embraer é focada principalmente em assegurar 

presença local nos mercados de atuação, perto de seus clientes, de maneira a melhor entendê-

los e, portanto, melhor servi-los. Para isso, conta com uma estrutura completa de marketing e 

vendas, centro de distribuição de peças de reposição e centro de treinamento de tripulações 

espalhados por algumas localizações globais, como EUA, Portugal, França, Inglaterra, Egito, 

Cingapura e China. Além disso, a empresa conta com pessoal altamente qualificado, de 

suporte ao produto, residindo próximo aos clientes de maneira a acompanhar de perto suas 

operações e fornecer apoio imediato. 

 

                                                 
26 ALEM, A. C.; CAVALCANTI, C. E. O BNDES e o apoio à internacionalização das empresas brasileiras: 
Algumas reflexões. Revista do BNDES, Vol. 12, No. 24, pp: 43-76, 2005. 



                                                                                                                                                

O primeiro movimento da empresa fora da fronteira nacional se deu em 1975, através da 

exportação dos primeiros modelos EMB 110 Bandeirante para a Força Aérea Uruguaia. A 

partir daí, iniciou o processo de exportação para vários países do mundo. 

 

Em 1979, estabeleceu a subsidiária Embraer Aircraft Company (EAC), sediada na Flórida, 

EUA, com o objetivo de concentrar atividades de vendas na América do Norte e prover 

adequado apoio técnico aos novos clientes da Embraer naquela região. Em 1981, estabeleceu 

acordo com as empresas italianas Aeritalia (hoje Alenia) e Aermacchi para o desenvolvimento 

e fabricação do AMX, caça bombardeiro subsônico de nova geração. Novos acordos 

internacionais para o desenvolvimento de produtos foram firmados, como por exemplo, o 

acordo para o desenvolvimento do jato EMB 145 em parceria com as empresas: Gamesa 

(Espanha), C&D (EUA), ENAER (Chile) e Sonaca (Bélgica), além de 350 fornecedores e dez 

parceiros de sistemas: Rolls Royce, Honeywell, TRW Lucas, Goodrich, Liebherr, Hamilton 

Sundstrand, Parker Aerospace, Thales, Sierracin e EATON27. 

 

Mais tarde, em 1983, a Embraer estabeleceu a Embraer Aviation International (EAI), sediada 

em Paris, França, com o objetivo de concentrar atividades de vendas em território europeu, e 

prover adequado apoio técnico aos novos clientes da Embraer na Europa, Oriente Médio e 

África. 

 

Em 1999, a Embraer estabeleceu uma aliança estratégica com um grupo de empresas 

européias (França, Alemanha e Espanha), composto pela EADS, Dassault Aviation, Snecma e 

Thales. Atualmente, essas empresas participam do capital volante da Embraer, com um total 

de 20% das ações ordinárias28. 

 

Em 2000, em resposta ao crescimento acelerado dos mercados asiáticos, a Embraer inaugurou 

um escritório comercial em Cingapura e outro em Beijing, na China, sendo que este último 

conta com estoque de peças de reposição além de comercializar e prover suporte pós-venda 

                                                 
27 http://www.embraer.com.br/portugues/content/empresa/history.asp. Linha do Tempo. Acesso em 15 Nov. 
2008. 
28 ALEM, A. C.; CAVALCANTI, C. E. O BNDES e o apoio à internacionalização das empresas brasileiras: 
Algumas reflexões. Revista do BNDES, Vol. 12, No. 24, pp: 43-76, 2005. 



                                                                                                                                                

para aeronaves. Mais tarde, a empresa firmou uma joint venture com a AVIC II na China, 

para a produção de aeronaves ERJ 145 em Harbin. 

 

Ao longo dos anos, a Embraer foi capaz de certificar e homologar seus aviões na maior parte 

dos países do mundo o que a possibilitou ampliar seus mercados de atuação e difundir o 

reconhecimento de sua marca e qualidade. 

 

Recentemente, em 2008, a Embraer anunciou novo investimento no exterior, o projeto de 

implantação de duas novas unidades industriais – uma dedicada à fabricação de estruturas 

metálicas usinadas e outra à fabricação de conjuntos em materiais compósitos, ambas 

localizadas na cidade de Évora, em Portugal. 

 

3.4 Caso da Gerdau 

 

A Gerdau é uma empresa que iniciou suas operações em 1901, com a Fábrica de Pregos 

Pontas de Paris, pequena planta industrial que produzia cerca de 11 mil toneladas anuais de 

aço bruto, localizada na cidade de Porto Alegre. Ingressou na indústria siderúrgica em 1948, 

com a aquisição da Siderúrgica Riograndense S.A. No período entre 1950 e 1980 a empresa 

se fortaleceu no mercado interno, e construiu, em 1971, a maior usina do grupo, a Cosigua, no 

Rio de Janeiro e, mais tarde, duas novas plantas, uma no Paraná e outra no Ceará29. O 

faturamento da empresa em 2006 foi de R$ 27,5 bilhões, sendo que 62,6% representaram suas 

operações no exterior e exportações provenientes do Brasil30. 

 

A Gerdau foi uma das empresas brasileiras pioneiras na estratégia de crescimento por meio do 

processo de internacionalização. A empresa deu seu primeiro passo nessa direção ao adquirir, 

em 1980, a siderúrgica Laisa, no Uruguai31, hoje a principal supridora de aços longos naquele 

                                                 
29 MACADAR, B. M. A internacionalização de grandes empresas brasileiras e as experiências do Grupo Gerdau 
e da Marcopolo.Texto para discussão FEE, no. 36, Ago, 2008. 
30 STAL, E.; AMATUCCI, M. Aço para Indústria Gerdau – Aquisições no Exterior como Resposta ao 
Esgotamento do Modelo no Mercado Interno. Revista da ESPM, Vol. 14, Ano 13, Edição no. 5, pp: 55, Set/Out, 
2007. 
31 http://www.gerdau.com.br/port/agerdau/download/cronologia_outubro2008.pdf. Cronologia Gerdau. Acesso 
em 06 Dez. 2008. 



                                                                                                                                                

país. Os principais motivadores foram: (i) na época, o CADE (Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica) fazia pressão antitruste na Gerdau diante da quantidade de aquisições 

feitas anteriormente no mercado nacional e, (ii) o mercado de aços longos no Brasil, onde ela 

detinha 50% de participação, já estava se tornando saturado.  

 

No final da década de 90, a crise econômica asiática desencadeou uma inflação de oferta de 

aço, a demanda asiática diminuiu, as moedas se desvalorizaram e houve excesso de aço no 

mercado, levando os preços a níveis muito baixos. O grande mercado livre para o aço era o 

mercado americano, principalmente formado por usinas integradas tradicionais, de menor 

produtividade. O preço mundial do aço, em 1997, caiu 14% e as importações nos EUA 

cresceram 33% em 1998. Os produtores americanos não puderam competir com a 

concorrência do aço importado asiático, e o governo reagiu erguendo barreiras tarifárias. 

Competir no mercado americano, neste cenário, se tornou difícil para as empresas 

estrangeiras, inclusive para a Gerdau. Diante disso, a empresa decidiu entrar no mercado 

através da aquisição de alguma siderúrgica local. Em 1989 foi comprada a siderúrgica 

Courtice Steel, no Canadá e, após esta experiência positiva, a Gerdau adquiriu o controle da 

siderúrgica norte-americana Ameristeel em Setembro de 199932. A partir de então, a empresa 

tem investido recursos para ampliar as operações nas Américas do Sul e do Norte, o que 

possibilitou tornar-se a maior produtora de aços longos do continente americano, com um 

total de 19,6 milhões de toneladas de aço por ano33. A estratégia de entrar no mercado 

americano com produção local foi uma decisão acertada por parte da Gerdau já que, até hoje, 

o Brasil é um dos países mais atingidos pelas medidas de defesa comercial aplicadas pelos 

Estados Unidos, as sobretaxas de importação variam de 6% a 142% para produtos 

siderúrgicos34. 

 

Com as recentes aquisições das unidades da North Star Steel nos Estados Unidos, bem como 

das siderurgias colombianas Diaco e Sidelpa, a empresa brasileira passou a ter 28 usinas no 

Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Peru, EUA, Canadá e Espanha. Em 2004, as 

                                                 
32 http://www.gerdau.com.br/RelatorioGerdau/1999/exterior.htm. Com a Ameristeel, a Gerdau passa a produzir 
aço no maior mercado consumidor do mundo. Acesso em 12 Nov. 2008. 
33 STAL, E.; AMATUCCI, M. Aço para Indústria Gerdau – Aquisições no Exterior como Resposta ao 
Esgotamento do Modelo no Mercado Interno. Revista da ESPM, Vol. 14, Ano 13, Edição no. 5, pp: 46-47, 
Set/Out, 2007. 
34 http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=734. Exemplos de Barreiras às 
Exportações Brasileiras. Acesso em 26 Jan. 2009. 



                                                                                                                                                

unidades no exterior responderam por 45% da receita bruta da empresa, sendo que 40% 

relativos às subsidiárias da Gerdau Ameristeel, que consolida as operações na América do 

Norte, e os 5% restantes nos demais países da América do Sul35.  

 

Ao longo de sua história, a Gerdau desenvolveu a competência de elevar a produtividade das 

empresas que passou a operar, principalmente pela difusão das melhores práticas de gestão e 

pelos investimentos na atualização tecnológica dos parques industriais, modelo este que foi 

replicado fora das fronteiras nacionais. 

 

A Gerdau tem como visão estratégica consolidar-se como uma das principais empresas 

mundiais no segmento da siderurgia em que atua. Pelas exigências de logística dos seus 

produtos, entende que é mais importante ter expressiva participação de mercado no continente 

americano do que possuir capacidades instaladas distribuídas pelo mundo. Desta forma, focou 

principalmente em plantas de produção no mercado americano. 

 

Como a Gerdau opera com unidades market mills, que compram a maioria dos insumos e 

vendem seus produtos no mercado regional, e usinas integradas, caracterizadas pela 

proximidade geográfica com o minério de ferro e a sucata (em 2006, 69,6% da produção foi 

feita com o uso desse insumo), principais matérias-primas, pode-se compreender, em virtude 

do grande crescimento da produção, que a América do Norte representa uma importante 

demanda da produção da Gerdau. Essa estratégia objetiva fortalecer o mercado pela 

proximidade e a utilização de insumos locais além de ultrapassar barreiras comerciais. A 

estratégia da Gerdau, um caso típico de internacionalização via expansão produtiva, difere da 

grande maioria das multinacionais brasileiras que procuram a internacionalização para 

implementar atividades comerciais e de distribuição. Frente ao seu segmento, a Gerdau 

conseguiu estabelecer um patamar diferenciado de desempenho em suas usinas, pela 

proximidade com a matéria-prima, critérios de logística e práticas de gestão alinhadas às 

melhores do mundo. 

 

                                                 
35 ALEM, A. C.; CAVALCANTI, C. E. O BNDES e o apoio à internacionalização das empresas brasileiras: 
Algumas reflexões. Revista do BNDES, Vol. 12, No. 24, pp: 43-76, 2005. 
 



                                                                                                                                                

A Gerdau, em suma, adotou as seguintes estratégias para o sucesso de seu processo de 

internacionalização: (i) ter uma linha de produtos diversificada para atender as necessidades 

de diferentes segmentos de mercado; (ii) aplicar sua capacidade gerencial para recuperar 

plantas em dificuldades e crescer via aquisição; (iii) investir em ativos no exterior para evitar 

pressão antitruste; (iv) contornar barreiras tarifárias no mercado americano através da 

aquisição de empresas locais; (v) fazer uso da sucata como principal matéria-prima, 

principalmente no mercado americano e, (vi) controlar rigorosamente os custos de produção, 

considerando que a sucata é uma commodity, para atingir economia de escala.  

 

3.5 Caso da Marcopolo 

 

Localizada em Caxias do Sul, a Marcopolo é a terceira maior fabricante de ônibus do planeta, 

com faturamento anual de 2 bilhões de reais36 além de ser responsável por mais da metade das 

carrocerias de ônibus produzidos no país. Além de tomar parcelas crescentes do mercado 

doméstico, a empresa apresenta como uma de suas diretrizes estratégicas a expansão através 

do mercado externo, situando-se entre as maiores exportadoras do mundo em seu segmento, 

despachando veículos para cerca de 100 países. 

 

Inicialmente, a empresa apenas vendia sua tecnologia para alguma empresa local e exportava 

suas peças em CKD (complete knock down), sistema em que as peças são embarcadas prontas 

para serem montadas. Já na década de 70, a Marcopolo começou a exportar carrocerias em 

sistema CKD para alguns países da América Latina e África. Nesse último caso, a empresa 

oferecia assistência técnica ao comprador para a montagem das carrocerias.  

 

As exportações para os Estados Unidos iniciaram mais tardiamente, apenas no ano de 1988. 

Contudo, a empresa percebeu que esta era uma estratégia muito arriscada, ou seja, estas 

empresas poderiam se tornar suas concorrentes fazendo uso de sua própria tecnologia no 

futuro. 37 

 

                                                 
36 http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0909/negocios/m0147800.html. A Embraer do ônibus. 
Acesso em 12 Nov. 2008. 
37 http://amanha.terra.com.br/edicoes/198/entrevista_print.asp. Virar multi ou morrer. Acesso em 12 Nov. 2008. 



                                                                                                                                                

Diante disso e levando-se em consideração que o sistema da empresa, baseado nos baixos 

custos de produção no Brasil para a exportação de CKDs ficou prejudicado pela valorização 

do Real nos últimos anos, a Marcopolo deixou de vender tecnologia para iniciar a abertura de 

fábricas em outros países38. O investimento direto externo passou a ser visto como mais uma 

etapa de integração vertical no processo de produção e venda da empresa. A primeira fábrica 

foi a de Portugal, adquirida em 1990 com a intenção de “plantar” o pé na Europa, considerada 

o berço da tecnologia do transporte39. Hoje, a empresa possui unidades no México, Colômbia, 

Argentina, Portugal, África do Sul e Rússia40. A produção no exterior já representa 40% do 

faturamento total da empresa.  

 

Atualmente, as maiores capacidades instaladas estão nas fábricas do México e Colômbia. 

Polomex (México) é uma joint venture com a Mercedes-Benz, localizada em Monterrey, com 

produção destinada aos mercados da América do Norte, América Central e Caribe. Na 

Colômbia, a Superpolo, localizada na cidade de Santa Fé de Bogotá, produz carrocerias para 

ônibus urbanos, micros e intermunicipais destinadas principalmente a países como Colômbia, 

Venezuela, Peru, Equador e Panamá.  

 

As unidades em Portugal (Coimbra) e África do Sul (Johanesburgo) possuem pequena escala 

de produção, sendo mais voltadas para o estabelecimento de pontos de entrada nestes 

mercados. O mercado da África possui grande potencial de crescimento, mas ainda é atendido 

por exportações provenientes do Brasil. 41 

 

O principal motivo para a aceleração recente da internacionalização da empresa foi a criação 

de um novo modelo de negócios, que divide os riscos da internacionalização com um parceiro 

local, foi assim na Rússia e será na Índia.  Na Rússia, a Marcopolo se associou, através de 

uma joint venture, com a Ruspromauto, maior montadora de veículos local. Na Índia, está 

concluindo a construção, na cidade de Dharwad, da maior fábrica de ônibus do mundo, com 

                                                 
38 http://portalexame.abril.com.br/degustacao/secure/degustacao.do?COD_SITE.html. Um novo jeito de 
conquistar o mundo. Acesso em 12 Nov. 2008. 
39 STAL, E. A Mudança na Estratégia Internacional da Marcopolo – Efeito do Câmbio ou da Globalização? 
Revista da ESPM, Vol. 14, Ano 13, Edição no. 5, pp: 19-20, Set/Out, 2007. 
40 http://www.marcopolo.com.br/novo/mpsa/fabricas.asp. Fábricas. Acesso em 06 Dez. 2008. 
41 ALEM, A. C.; CAVALCANTI, C. E. O BNDES e o apoio à internacionalização das empresas brasileiras: 
Algumas reflexões. Revista do BNDES, Vol. 12, No. 24, pp: 43-76, 2005. 



                                                                                                                                                

capacidade para produzir até 25.000 veículos por ano, quatro vezes mais a produção da 

fábrica de Caxias do Sul. Na Índia, os ônibus serão produzidos com 100% de peças e 

componentes locais já no final de 2008. A joint venture com a Tata permitirá à Marcopolo 

entrar no mercado indiano que protege as montadoras locais com elevados impostos de 

importação. 

 

Um acordo de transferência de tecnologia assinado em 2001 com a italiana Iveco e a chinesa 

CBC impediu a Marcopolo de instalar uma fábrica de ônibus no maior mercado do planeta, a 

China. A primeira saída encontrada foi iniciar a produção local de componentes. Não deu 

certo já que a empresa não encontrou um parceiro local que garantisse os direitos de 

propriedade intelectual de sua tecnologia. A falta de alternativas para a Marcopolo se 

prolongou por tanto tempo que recentemente o acordo com a Iveco e a CBC expirou e a 

empresa está agora livre para abrir uma fábrica na China. A empresa está em busca de um 

parceiro estatal, exigência do governo chinês para se instalar no mercado. 

 

Cada região do mundo possui um tipo de demanda específica derivada de legislações 

próprias, aspectos culturais, renovação de frota e desenvolvimento de planos de urbanização. 

Diante disso, para melhor identificar e atender a essas demandas, a Marcopolo, em suma, 

adotou as seguintes estratégias para o sucesso de seu processo de internacionalização: (i) 

expandir seu mercado para além das fronteiras nacionais; (ii) contornar as barreiras tarifárias 

impostas pelos países de entrada através da instalação de plantas de produção no mercado de 

destino; (iii) obter redução de custos logísticos e impostos, incluindo o imposto de 

importação; (iv) se diferenciar dos concorrentes através da oferta de produtos altamente 

customizados; (v) se unir a parceiros estratégicos para trocar tecnologias e obter maior 

conhecimento do mercado consumidor local; (vi) localizar as plantas de produção em países 

que ofereçam clusters de fornecedores locais, permitindo reduzir custos de produção e 

exportar para países adjacentes a preços competitivos; (vii) diluir riscos do mercado futuro 

através da diversificação de fábricas e mercados atendidos; e (viii) focar na verticalização de 

suas operações para flexibilizar a produção e melhor atender às demandas de cada mercado.  

 

 

 



                                                                                                                                                

3.6 Análise Comparativa do Processo de Internacionalização das Empresas 

 

Podemos dizer que as cinco empresas estudadas possuem os três tipos de vantagens 

específicas consideradas fundamentais ao paradigma eclético de Dunning (1993, 1998 e 

2000), (i) a vantagem de propriedade (ownership-specific advantages), (ii) a vantagem de 

localização (location-specific advantages) e, (iii) a internalização (internalization), que as 

favorecem no processo de internacionalização através de IDE. 

 

Na Petrobras a vantagem de propriedade é identificada pelo domínio tecnológico na 

perfuração de poços em águas profundas. Além disso, a empresa atua em toda a cadeia de 

operações da indústria de petróleo e energia, desde a exploração e produção de óleo e gás 

natural, refino, processamento de gás, distribuição de derivados, comercialização e transporte 

por dutos até a produção de produtos petroquímicos e a geração, distribuição e transmissão de 

energia elétrica. A vantagem de localização está em sua proximidade com a matéria-prima, 

óleo e gás, em suas operações de exploração, refino, processamento e distribuição. A 

internalização está na transferência de suas vantagens de propriedade, principalmente no que 

diz respeito a sua tecnologia, através da própria organização, evitando o risco de ceder sua 

tecnologia para operadores internacionais. 

 

Na Vale, verifica-se a presença de vantagens de propriedade em sua competência na 

exploração de minerais, principalmente o minério de ferro, além de sua infra-estrutura 

logística no Brasil e no exterior como peça chave para minimização de riscos no seu processo. 

A vantagem de localização é vista através de suas pesquisas minerais nos cinco continentes do 

mundo, assegurando a diversificação de minérios e metais explorados assim como o 

crescimento estratégico da empresa. Já a internalização, esta é justificada pelo seu setor de 

atividade, onde deter concessões de exploração de jazidas é crucial para seu negócio. 

 

No caso da Embraer, as vantagens de propriedade da empresa estão amparadas em sua 

tecnologia e no seu processo vertical, desde a pesquisa e desenvolvimento, até a montagem 

final e comercialização das aeronaves. Quanto às vantagens de localização, para a Embraer, é 

vital estar presente em seus principais mercados de atuação para ações de marketing, 



                                                                                                                                                

treinamento e serviços de assistência técnica. A internalização de suas operações é 

fundamental para evitar a transferência de tecnologia para concorrentes. 

  

Na Gerdau, verifica-se a presença de vantagens de propriedade pela sua linha de produtos e 

técnica de separação de sucata, sua principal matéria-prima. A vantagem de localização pode 

ser percebida por suas unidades market mills, que compram a maioria dos insumos e vendem 

seus produtos no mercado regional, e usinas integradas, caracterizadas pela proximidade com 

o minério de ferro, na América do Sul, e com a sucata, na América do Norte. A internalização 

é justificada por seu modelo de gestão agressivo.   

 

Na Marcopolo, a vantagem de propriedade se justifica pelo domínio tecnológico de produtos e 

processos, disponibilidade de uma linha completa de produtos, economias de escala de 

produção de componentes e marca mundialmente reconhecida. Já a localização está 

relacionada com a dispersão geográfica de suas fábricas no exterior, que facilitam o acesso a 

terceiros mercados, além de permitir contornar as barreiras protecionistas impostas por alguns 

países e facilitar o acesso a insumos. A internalização decorre da preocupação de transferir 

suas vantagens de propriedade, assim como a Petrobras, através da própria organização, 

instalando fábricas no exterior, no lugar do licenciamento, evitando o risco de perder o poder 

sobre sua tecnologia. 

 

Tendo em vista os critérios de análise adotados por este estudo onde, através de uma série de 

motivadores identificados podemos determinar a estratégia de internacionalização 

predominante, foi feita uma análise comparativa do processo de internacionalização das 

empresas Petrobras, Vale, Embraer, Gerdau e Marcopolo, levando-se em consideração 

também, as modalidades de IDE, greenfield, aquisição e joint venture, a origem do capital da 

empresa, privado, misto ou ex-estatal, além do setor de atividade. 

 

No caso da Petrobras, podemos identificar predominantemente a estratégia de busca de 

recursos, já que seu processo de internacionalização foi galgado pela busca do incremento de 

suas reservas de petróleo de forma a permitir o abastecimento do mercado nacional. 

Paralelamente, podemos também identificar motivadores que levam à estratégia de busca de 



                                                                                                                                                

eficiência e também de ativos estratégicos. No primeiro caso, a Petrobras buscou reduzir 

riscos políticos e econômicos através da diversificação dos mercados de atuação além de 

explorar recursos em países que ofereçam mais abundancia, como no caso do gás boliviano. 

Esta estratégia se mostrou clara principalmente considerando suas operações na América 

Latina onde, recentemente, em razão de governos nacionalistas, suas operações na Bolívia 

foram nacionalizadas assim como suas operações no Equador estão ameaçadas pelo mesmo 

risco.   

 

Na Vale, a estratégia de internacionalização predominante também foi a de busca de recursos, 

uma vez que a empresa desde o início de seu processo de internacionalização mirou na busca 

de novas reservas minerais, inclusive para diversificação de seu mix de produtos. As 

estratégias de busca de eficiência e de ativos estratégicos também foram identificadas. A 

primeira, na redução dos riscos políticos e econômicos através da diversificação de suas 

operações pelos cinco continentes onde está localizada e também pela própria diversificação 

dos minerais e metais explorados, buscando depósitos minerais que apresentem grande 

tonelagem, alto teor, baixo custo operacional, capacidade de expansão e longa vida útil. A 

segunda é identificada pela criação de sinergias de pesquisa e desenvolvimento com parceiros 

internacionais para exploração de novas jazidas minerais. 

 

No caso da Embraer, a estratégia de internacionalização predominante foi a busca de 

mercados. Os seguintes motivadores podem ser identificados: (i) desejo de ampliar seu market 

share global através de proximidade com seus clientes finais; (ii) estabelecimento de 

operações próprias onde seu maior competidor já possuía investimentos, como no caso da 

Bombardier na Ásia; (iii) entrada em mercados buscando, inclusive, o atendimento de países 

adjacentes, como no caso do escritório de Paris que atende clientes na Europa, Oriente Médio 

e África, o escritório de Cingapura para atender à Ásia e o escritório dos EUA para atender a 

toda América do Norte. Podemos identificar também estratégias objetivando a busca de 

eficiência, mais especificamente, alianças estratégias com empresas estrangeiras para o 

desenvolvimento de novos produtos. 

 

Na Gerdau, a estratégia de internacionalização predominante foi a busca de mercados. O 

principal motivador para a adoção desta estratégia foi contornar as barreiras tarifárias 



                                                                                                                                                

impostas pelos EUA na década de 90, após a crise da Ásia e o declínio do consumo mundial 

de aço. Para atender seu desejo de aumentar o market share global, a Gerdau optou por 

ingressar no mercado americano com operação própria através da aquisição de siderurgias 

locais. A estratégia de busca de eficiência também pode ser identificada. A empresa buscou 

obter vantagens na utilização da sucata como matéria-prima para alimentar suas usinas nos 

EUA, considerando que este mercado oferecia grande disponibilidade deste material, além de 

obter economia de escala pelo número de usinas de sua propriedade e pela rígida gestão dos 

custos.  

 

Quanto à Marcopolo, apesar de a estratégia de internacionalização predominante ter sido a 

busca de mercado, esta empresa se mostrou, na análise, ser a que agregou o maior número de 

motivadores para seu processo de internacionalização, de acordo com os critérios de análise. 

A predominância desta estratégia pode ser explicada pelo seu desejo em ampliar o market 

share global, explorando oportunidades em outros países, assim como explorando o 

conhecimento das necessidades de cada mercado, visando à adaptação de seus produtos, além 

de contornar barreiras de entrada em razão de políticas governamentais de incentivo a 

produtores locais. Vale ressaltar também o desejo da empresa em atender mercados adjacentes 

àqueles em que os investimentos foram feitos. Outros motivadores, característicos das 

estratégias de busca de recursos, busca de eficiência e busca de ativos estratégicos, também 

podem ser observados. Os seguintes motivadores secundários foram identificados: (i) busca 

de conhecimentos tecnológicos, quando instalou operações em Portugal, considerado o berço 

da tecnologia do transporte; (ii) obtenção de economia de escala, através da instalação de 

plantas em mercados com grande demanda e próximo a clusters de fornecedores locais; (iv) 

redução de riscos políticos e econômicos através da diversificação dos mercados de atuação, a 

empresa conta hoje com operações em todos os continentes, com exceção da Oceania e da 

parceria com empresas locais; e (v) união com parceiros locais para troca de tecnologias. 

 

A tabela abaixo resume as estratégias de internacionalização adota pelas empresas 

pesquisadas assim como elucida o modo preferencial de entrada nos mercados. 

 

 

 



                                                                                                                                                

Tabela 4 – Estratégias de internacionalização adotada pelas empresas pesquisadas 

Empresa Petrobras Vale Embraer Gerdau Marcopolo 

Origem do Capital Misto 

(controle 

estatal) 

Privado 

(ex-estatal) 

Privado 

(ex-estatal) 

Privado Privado 

Setor Primário Primário Bens de 

Capital 

Bens de 

Capital 

Bens de 

Capital 

Estratégia de 

Internacionalização 

predominante 

Busca de 

Recursos 

(Resource 

seeking) 

Busca de 

Recursos 

(Resource 

seeking) 

Busca de 

Mercados 

(Market 

seeking) 

Busca de 

Mercados 

(Market 

seeking) 

Busca de 

Mercados 

(Market 

seeking) 

Estratégia de 

Internacionalização 

secundária 

A. Busca 

de 

Eficiência 

(Efficiency 

seeking) 

A. Busca de 

Eficiência 

(Efficiency 

seeking) 

B. Busca de 

Ativos 

Estratégicos 

(Strategic 

Asset 

Seeking) 

A. Busca de 

Ativos 

Estratégicos 

(Strategic 

Asset 

Seeking) 

A. Busca de 

Eficiência 

(Efficiency 

seeking) 

 

A. Busca de 

Recursos 

(Resource 

seeking) 

B. Busca de 

Eficiência 

(Efficiency 

seeking) 

C. Busca de 

Ativos 

Estratégicos 

(Strategic 

Asset 

Seeking) 

Modo preferencial 

de entrada 

Joint 

ventures 

Joint 

ventures 

Greenfield Aquisição Joint 

ventures 

Elaboração própria. 

 



                                                                                                                                                

Todas as empresas aqui estudadas adotaram uma estratégia de internacionalização 

predominante, que as motivaram a iniciar seus investimentos no exterior. Contudo, podemos 

observar que no decorrer deste processo, novas estratégias foram sendo agregadas em 

complementação às anteriores de forma a garantir melhor aproveitamento econômico e 

sucesso em suas operações no exterior.  

 

Esta análise confirma a abordagem econômica de Dunning (1993, 1998 e 2000) e o paradigma 

eclético proposto pelo autor na medida em que consegue explicar as motivações para a 

internacionalização das empresas estudadas. 

 

É possível identificar com clareza a relação existente entre o setor de atividade e a estratégia 

de internacionalização predominante. As empresas do setor primário adotaram a estratégia de 

busca de recursos enquanto às empresas do setor de bens de capital adotaram a estratégia de 

busca de mercados. Ou seja, é possível dizer haver uma relação direta entre estes dois critérios 

de análise apesar do número de empresas analisadas pelo estudo ser relativamente pequeno.  

 

Com relação ao modo de entrada nos mercados, pela análise dos casos, não podemos 

determinar que exista um padrão com os demais critérios de análise. Contudo, a análise 

identificou haver uma relação indireta entre o setor de atividade e o modo de entrada nos 

casos da Vale e da Petrobras, que são empresas do setor primário que tiveram como modo 

preferencial de entrada nos mercados as alianças estratégicas. Apesar disso, Embraer, Gerdau 

e Marcopolo, empresas de bens de capital tiveram distintos modos preferenciais de entrada 

nos mercados.  

 

Gripsrud (1990) afirma que geralmente é aceito pela literatura que as grandes empresas 

possuem mais recursos e maior possibilidade de entrar em mercados mais distantes, que 

podem exigir esforços adicionais. A análise das cinco multinacionais brasileiras selecionadas 

neste estudo confirma esta afirmação na medida em que são firmas de grande porte que se 

pautaram de fatores diversos à proximidade geográfica em suas decisões de 

internacionalização. Esta mesma dedução também confirma, mais uma vez, o sucesso na 

escolha da abordagem econômica de Dunning (1993, 1998 e 2000) para analisar o processo de 



                                                                                                                                                

internacionalização das empresas pesquisadas. Estas empresas, por diversos fatores, não 

escolheram entrar em países com baixa distância psíquica como defende a abordagem 

comportamental da escola de Uppsala e muito menos fizeram o processo de 

internacionalização de forma gradual e incremental. Todas as empresas aqui analisadas 

tomaram decisões de internacionalização puramente por motivações econômicas. Por esta 

razão, podemos dizer que este estudo complementa os trabalhos de Sacramento, Almeida e 

Silva (2002), Rocha (2002), Barreto (2002 e 2006), Rocha, Melo, Dib e Maculan (2004) e 

Cyrino e Oliveira (2002), já que estes se limitaram à abordagem comportamental para 

explicar a internacionalização das empresas brasileiras. 

 

Por outro lado, os estudos de Rocha, Silva e Carneiro (2007), e Barcellos (2006), Tavares e 

Ferraz (2007) e Chevarria e Vieira (2007) contribuíram para esta análise assim como 

concordam com uma série de resultados apresentados.  

 

Este estudo concorda com Rocha, Silva e Carneiro (2007) quanto a principal motivação de 

cada empresa analisada para se internacionalizar, contudo discorda quanto à preferência pelo 

modo de entrada. Segundo Rocha, Silva e Carneiro (2007), investimentos greenfield foram 

adotados no caso de subsidiárias comerciais e de distribuição, o que este estudo pôde 

comprovar no caso da Embraer, contudo, quanto à predominância de aquisições no caso de 

instalações produtivas, este estudo discorda da afirmação já que é difícil determinar um 

padrão para estes casos, conforme pôde ser observado nos casos estudados. Parece haver uma 

tendência a formação de joint ventures principalmente para a entrada em mercados como 

China e Índia onde a legislação é muito restritiva, como foi o caso da Marcopolo que optou 

por esta modalidade ao entrar nestes mercados. 

 

Conforme resultados apontados acima, este estudo concorda com Cyrino e Barcellos (2006) 

quando afirma que a Gerdau e a Marcopolo fizeram uso de algumas de suas vantagens 

competitivas de difícil transferência, no caso da Gerdau, seu modelo de gestão, no caso da 

Marcopolo, sua tecnologia, para justificar o IDE em mercados estrangeiros. 

 



                                                                                                                                                

O estudo também confirma Tavares e Ferraz (2007) e Chevarria e Vieira (2007) ao 

identificarem a principal estratégia de internacionalização adotada por cada empresa 

analisada, apesar dos resultados apurados confirmarem haver uma estratégia de 

internacionalização dominante, mas não única.  

 

Apesar de alguns autores nacionais também terem estudado algumas das empresas brasileiras 

analisadas, consideramos que a contribuição deste estudo é mais completa não somente por 

reunir as principais multinacionais brasileiras, como outros autores também fizeram, mas 

principalmente, por fazer uma análise comparativa entre as estratégias de internacionalização 

defendidas por Dunning (1993, 1998, 2001) com o setor de atividade, a origem do capital e a 

forma de entrada nos diversos mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                

5 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Nas últimas décadas, tem-se notado uma mudança significativa no cenário econômico 

mundial, com a formação de blocos econômicos, redução do protecionismo e principalmente 

pela intensificação do comércio mundial motivado pelos efeitos da globalização. As empresas 

não mais se limitam a atuarem em seus países de origem, sua abrangência se tornou global. O 

desafio de conquistar novos mercados fora da fronteira nacional é um desafio recente para a 

maioria das multinacionais brasileiras. Contudo, o fluxo de IDEs brasileiros no exterior prova 

que nos últimos anos, pelo menos as grandes empresas, já encontraram seu caminho rumo aos 

mercados externos. 

 

O presente estudo teve o objetivo de analisar as motivações e as estratégias adotadas pelas 

multinacionais brasileiras, Petrobras, Vale, Embraer, Gerdau e Marcopolo em seu processo de 

internacionalização.  

 

O estudo, apesar de percorrer as diversas abordagens teóricas de internacionalização, se 

apoiou no paradigma eclético de Dunning (1993, 1998 e 2001) e nas estratégias de 

internacionalização por ele defendida assim como em Mortimore (2000) que estudou o 

fenômeno dos IDEs na América Latina sob a perspectiva do país recebedor dos investimentos, 

para explicar as estratégias adotadas pelas empresas selecionadas. As multinacionais 

brasileiras estudadas foram selecionadas através do estudo elaborado pela Fundação Dom 

Cabral e The Columbia Program on International Investment (2007) que classificaram as 

empresas segundo o critério de ativos no exterior. Foi revisto também os trabalhos 

desenvolvidos por autores nacionais a respeito do processo de internacionalização de 

empresas brasileiras e as abordagens por eles defendida. O estudo descreveu o processo de 

internacionalização das empresas e analisou comparativamente, com base em Dunning (1993, 

1998 e 2001), as motivações e as estratégias de internacionalização adotadas por cada 

empresa e a relação com seu setor de atividade, origem do capital e modo de entrada nos 

mercados.  

 



                                                                                                                                                

Os principais resultados encontrados estão sumarizados neste capítulo. Os dados pesquisados 

revelaram que todas as empresas pesquisadas possuem os três tipos de vantagens específicas, 

consideradas fundamentais ao paradigma eclético de Dunning (1993, 1998 e 2001) por 

qualificarem as empresas a se envolverem em um processo de internacionalização, ou seja, a 

vantagem de propriedade, a vantagem de localização e a internalização.  

 

Através dos critérios de análise definidos pelo estudo, os motivadores e as evidências para a 

escolha de cada estratégia de internacionalização, seja a busca de recursos, a busca de 

mercado, a busca de eficiência e/ou a busca de ativos estratégicos, de acordo com critério 

definido por Dunning (1993, 1998 e 2001), o estudo pôde identificar a estratégia de 

internacionalização predominante escolhida por cada empresa pesquisada assim como definir 

se havia algum padrão de acordo com o setor de atividade, a origem do capital e o modo de 

entrada nos mercados. 

 

Os resultados demonstraram que a Petrobras adotou predominantemente a estratégia de busca 

de recursos assim como a Vale, enquanto a Embraer, a Gerdau e a Marcopolo adotaram a 

estratégia de busca de mercados. Contudo, além destas estratégias, o estudo pôde comprovar 

que estratégias secundárias foram sendo adotadas ao longo do processo de internacionalização 

dessas empresas, talvez pela percepção que outras estratégias se faziam necessárias para 

alcançarem o objetivo da internacionalização ou talvez pela diversidade de mercados e 

atividades em que estas empresas se envolveram no exterior. 

 

Outro resultado apontado pelo estudo foi a relação direta entre o setor de atividade e a 

estratégia de internacionalização predominante. De acordo com a pesquisa, empresas do setor 

primário adotam predominantemente a estratégia de busca de recursos enquanto empresas de 

bens de capital adotam a estratégia de busca de mercados. Da mesma forma, o estudo 

identificou uma relação causal entre o setor de atividade e o modo preferencial de entrada nos 

mercados. Empresas do setor primário buscam alianças estratégicas enquanto empresas de 

bens de capital tendem a buscar entrada nos mercados através de operações próprias. É 

importante ressaltar o limitado número de empresas pesquisadas para determinar se as 

evidências encontradas podem ser consideradas um padrão. 

 



                                                                                                                                                

Finalmente, os resultados apresentados por este estudo confirmaram os trabalhos de Rocha, 

Silva e Carneiro (2007), Cyrino e Barcellos (2006), Tavares e Ferraz (2007) e Chevarria e 

Vieira (2007) quanto à identificação das estratégias de internacionalização adotadas por cada 

empresa, quanto à tendência de investimentos greenfield no caso de subsidiárias comerciais e 

de distribuição, o que este estudo pôde comprovar no caso da Embraer e quanto à afirmação 

de que a Gerdau e a Marcopolo fizeram uso de algumas de suas vantagens competitivas de 

difícil transferência para justificar o IDE em mercados estrangeiros. Da mesma forma, este 

estudo complementa os trabalhos de Sacramento, Almeida e Silva (2002), Rocha (2002), 

Barreto (2002 e 2006), Rocha, Melo, Dib e Maculan (2004) e Cyrino e Oliveira (2002) que, 

além de terem analisado diferentes empresas às pesquisadas por este estudo, defenderam a 

abordagem comportamental para explicar o processo de internacionalização das empresas 

brasileiras. No entanto, este estudo foi capaz de identificar as estratégias adotadas por grandes 

multinacionais brasileiras através da abordagem econômica do paradigma eclético de 

Dunning (1993, 1998 e 2001) se mostrando, desta forma, mais adequado à análise de grandes 

empresas, como às pesquisadas. 

 

Podemos dizer então que este estudo alcançou seu objetivo na medida em que, os resultados 

encontrados apontaram as estratégias de internacionalização predominantes adotadas pelas 

empresas analisadas assim como atestaram a escolha do paradigma eclético de Dunning 

(1993, 1998 e 2001) para explicar o fenômeno. Da mesma forma, a metodologia e o 

referencial teórico se mostraram eficazes. A metodologia, apesar de optar por não fazer uso de 

dados primários, atendeu ao resultado esperado. Já o referencial teórico se mostrou extenso o 

bastante para revisar a literatura sobre as principais abordagens teóricas de 

internacionalização de empresas, os principais estudos realizados por autores nacionais sobre 

as multinacionais brasileiras e o histórico do processo de internacionalização das empresas 

selecionadas, apresentando evidências de suas motivações e razões para a escolha da 

estratégia predominante.  

 

 É prudente destacar as limitações do estudo. Apesar de o objetivo principal ter sido 

alcançado, o uso de dados secundários através de pesquisa documental expõe o estudo a dados 

pouco representativos o que favorece a subjetividade na análise das informações. Além disso, 

os resultados apontam para uma dificuldade em determinar padrões de estratégias adotadas, 

talvez pelo limitado número de empresas pesquisadas.  



                                                                                                                                                

Por fim, para futuros estudos, recomenda-se ampliar o número de empresas analisadas, 

incluindo inclusive, empresas de pequeno e médio porte e empresas que estão iniciando seu 

processo de internacionalização.  Com isso, será possível melhor identificar a existência de 

padrões assim como concordar ou refutar a afirmação de Rocha (2002), que defende que o 

paradigma eclético melhor se aplica às firmas de grande porte com atuação em diversas 

regiões do mundo. Recomenda-se também fazer uma coleta de dados primários para 

confirmar os resultados apresentados por este estudo. 

 

É importante destacar que para o autor, o tema internacionalização de empresas, de forma 

geral, é muito mais amplo que o objeto de análise deste estudo. Para o autor, 

internacionalização de empresas, a partir do final do século XXI, abrange modalidades que 

vão além às tradicionais, como exportação, licenciamento, representação, IDE através de 

greenfield, joint venture ou aquisição, incluem novas modalidades de trocas possibilitadas 

principalmente pela evolução digital. Por esta razão, este estudo também sugere para futuras 

pesquisas que seja estudado as novas modalidades de troca na era digital.  
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