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RESUMO 

Em função do movimento para internacionalização das empresas ter aumentado, 

faz-se necessário para as organizações conhecerem as teorias que explicam este 

movimento em direção ao mercado internacional (DUNNING, 1977). A 

internacionalização das empresas brasileiras é resultado de uma série de mudanças 

políticas, especialmente de uma política governamental que proporcionou a abertura 

progressiva do comércio exterior. Neste estudo destacou-se a necessidade de 

identificar e compreender os fatores que têm impacto sobre a evolução da 

internacionalização das empresas catarinenses, especialmente as do setor têxtil, em 

virtude de sua relevância para a economia do estado catarinense. Neste contexto 

verifica-se a necessidade de estudar o grau de internacionalização (CAVUSGIL, 

1980) sendo que neste trabalho procurou-se investigar a relação do Grau de 

Internacionalização das empresas têxteis catarinenses, sob a luz das abordagens 

comportamental e econômica, e o desempenho organizacional das mesmas. Em 

geral observa-se que os estudos (p.e. SEBRAE, 2010) relacionados ao desempenho 

realizados na região do Vale do Itajaí tratam do perfil das empresas exportadoras e 

não exatamente do grau da internacionalização das mesmas. Este trabalho oferece 

dados referentes ao diagnóstico da participação das empresas têxteis catarinenses 

no mercado internacional nos anos de 2000, 2005 e 2010 e também contribui 

teórico-empiricamente para estudos de estratégia internacional. Trata-se de uma 

metodologia multimétodo com coleta de dados primários por meio de entrevistas e 

survey. Como principais resultados do estudo têm-se o perfil das empresas 

pesquisadas e também a análise descritiva dos dados, na qual não se observou 

relação significativa entre o construto grau de internacionalização e o indicador 

percentual de vendas e que para esta pesquisa o desempenho não sofre influência 

do grau de internacionalização. Como principal limitação identificou-se o número 

pequeno da amostra e a desatualização dos bancos de dados consultados.  

 

Palavras-chave: Grau de Internacionalização. Desempenho. Indústria Têxtil 
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ABSTRACT 

Due to the movement for internationalization of companies has increased, it is 

necessary for organizations to know the theories that explain the movement towards 

international markets (Dunning, 1977). The internationalization of Brazilian 

companies is the result of a series of policy changes, especially of a government 

policy which provided for the gradual opening of foreign trade. In this study 

highlighted the need to identify and understand the factors that impact on the 

evolution of the internationalization of companies in Santa Catarina, especially the 

textile sector because of its relevance to the economy of the state of Santa Catarina. 

In this context there is a need to study the degree of internationalization (CAVUSGIL, 

1980) and in this study sought to investigate the relationship between the degree of 

internationalization of the textile companies in Santa Catarina, in the light of 

economic and behavioral approaches, and organizational performance of same. In 

general we observe that the studies (eg SEBRAE, 2010) related to the performance 

achieved in the region of Vale do Itajaí treat the profile of exporting companies and 

not exactly the same degree of internationalization. This paper provides data on the 

diagnosis of participation of Santa Catarina textile companies in the international 

market in the years 2000, 2005 and 2010 and also contributes to theoretical and 

empirical studies of international strategy. It is a multimethod approach to primary 

data collection through interviews and survey. The main results of the study have the 

profile of the companies surveyed as well as descriptive analysis, in which there was 

no significant relationship between the degree of internationalization and construct 

indicator percentage of sales for this research and that performance is not influenced 

by the degree of internationalization. Identified as the main limitation is the small 

sample size and the downgrade of the databases consulted. 

 

Keywords: Degree of Internationalization. Performance. Textile Industry. 
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1 INTRODUÇÃO  

A economia brasileira tem se mostrado dinâmica ao longo dos últimos anos. 

Conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC, 2010), relativos a balança comercial brasileira de 2010, as exportações 

brasileiras fecharam o ano com recorde histórico de US$ 201,916 bilhões. O número 

supera as exportações de 2008, com US$ 197,999 bilhões, até então o maior da 

série histórica. As importações também foram recorde com US$ 181,638 bilhões. O 

maior resultado das compras externas havia sido igualmente em 2008, com US$ 

172,984 bilhões.  

Em comparação com as exportações do mesmo período de 2009, de US$ 

152,995 bilhões com média diária de US$ 612 milhões, houve crescimento de 

31,4%, pelo critério da média diária. Nas importações, também pela média, houve 

aumento de 41,6% sobre os US$ 127,720 bilhões de 2009, com média diária de US$ 

510,9 milhões. 

Assim, a corrente de comércio em 2010 foi de US$ 383,554 bilhões, com 

crescimento de 36,1%, em relação ao mesmo período de 2009, que registrou US$ 

280,715 bilhões (média diária de US$ 1,122 bilhão). Na comparação com a média 

diária, o saldo em 2010 é 20,1% menor que o registrado no mesmo período do ano 

passado, que teve superávit de US$ 25,275 bilhões (média diária de US$ 101,1 

milhões). O superávit total de 2010 foi de US$ 20,278 bilhões. (MDIC, 2010). 

A internacionalização é um processo de concepção de planejamento 

estratégico e sua respectiva implantação, para que uma empresa passe a operar em 

outros países diferentes daquele no qual está originalmente instalada. (RICUPERO e 

BARRETO, 2007; BERNARDES, 2009). 

Em função do movimento para internacionalização das empresas ter 

aumentado, faz-se necessário para as organizações conhecerem as teorias que 

explicam este movimento em direção ao mercado internacional podendo auxiliá-las a 

identificar seus objetivos e desenvolver estratégias. Várias teorias e modelos 

identificam a internacionalização sob diversas óticas e/ou divergem em seus 

argumentos de estímulo ao mercado externo. Neste trabalho serão apresentadas as 

teorias mais utilizadas, denominadas teorias tradicionais, as quais foram 

desenvolvidas por vários autores com diferentes abordagens.  
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Encontram-se na fundamentação teórica duas grandes correntes teóricas: a) 

abordagens da internacionalização com base em decisões econômicas, como  o 

Paradigma Eclético de Dunning (1977, 1988); b) abordagem da internacionalização 

como evolução comportamental, como o modelo de internacionalização de Uppsala 

(Johanson e Wiedershein-Paul, 1975) e evolução da internacionalização pelo 

aprendizado (Johanson e Wiedershein-Paul, 1977). 

As correntes teóricas propiciaram a realização de várias pesquisas nas 

diferentes linhas, buscando identificar a internacionalização de empresas diante de 

diferentes motivações, como identificado por Andersen e Buvik (2002) e também 

citado por Carneiro (2007), como a) correntes econômicas, que explicam o processo 

de internacionalização baseado em critérios de escolhas racionais estruturadas, 

buscando a maximização dos retornos econômicos; b) correntes comportamentais, 

nas quais o processo de internacionalização é influenciado pelas percepções dos 

executivos e empreendedores, os quais tomariam suas decisões em um contexto de 

racionalidade limitada e de busca de minimização de riscos.  

As teorias apresentadas tentam explicar os processos de internacionalização, 

que por sua vez são estabelecidos por meio de diferentes estratégias, processos, 

modo e/ou grau de internacionalização (índice). Neste caso, ressalta-se que serão 

utilizadas as principais correntes teóricas para compor esse índice. 

A internacionalização das empresas brasileiras é resultado de uma série de 

mudanças políticas, especialmente de uma política governamental que proporcionou 

a abertura progressiva do comércio exterior. Estas mudanças políticas também 

remetem ao momento de busca por novos mercados e novas tecnologias, 

garantindo competitividade das empresas nacionais frente às estrangeiras. Nesta 

fase de mudanças iniciou-se um processo de internacionalização, inicialmente 

conduzido por grandes empresas e sendo seguido pelas pequenas e médias 

empresas. Para Beamish (1990) e Forte e Moreira (2007) este movimento trata-se 

também de uma estratégia de crescimento para as organizações alcançarem novos 

mercados, novas oportunidades, ou seja, com intuito de obter mais presença e força 

no mercado internacional.  

E mais, essas mudanças influenciaram a dinâmica do mercado internacional, 

trazendo novos desafios e oportunidades para todas as empresas. Em primeiro 

lugar, o acesso aos mercados por parte dos países em desenvolvimento está 

diretamente relacionado com sua participação em redes de produção globais 
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conduzidas por firmas com base nos países desenvolvidos. As perspectivas são de 

que grande parte do crescimento das exportações no futuro estará de alguma forma 

relacionada com os sistemas produtivos das multinacionais, ou seja, empresas que 

possuem matriz num país e possuem atuação em diversos países. No entanto, 

inovações tecnológicas facilitaram a obtenção de informação e o contato com o 

mercado externo, viabilizando o acesso de empresas com uma proposta de valor 

diferenciada (SEBRAE, 2006).  

À medida que a competição vai se tornando cada vez mais intensa, o número 

de empresas que buscam o mercado internacional como alternativa também cresce. 

Com o aumento da concorrência, há também uma redução da capacidade das 

empresas brasileiras em controlar e planificar sua evolução e desenvolvimento no 

mercado internacional. Com um ambiente competitivo, há necessidade de identificar 

e compreender os fatores que têm impacto sobre a evolução da internacionalização 

das empresas catarinenses, especialmente as do setor têxtil, em virtude de sua 

relevância para a economia do estado catarinense.  

O tema apresenta-se como relevante para pesquisa, pois o Estado de Santa 

Catarina, segundo dados da Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC, 

2010) apresenta uma participação equilibrada de empresas dos mais importantes 

setores industriais e respondeu por 4,2% das exportações brasileiras em 2009, 

ficando com a décima posição no ranking nacional. De janeiro a dezembro de 2009, 

as exportações catarinenses chegaram a US$ 6,4 bilhões, uma queda de 22,66% 

em relação ao ano anterior. Também houve queda de 8,28% nas importações, que 

somaram US$ 7,3 bilhões e cuja variação foi menos acentuada do que a queda nas 

importações brasileiras (-26,2%). O resultado levou a balança comercial catarinense 

a ter o primeiro saldo negativo da história, no valor de US$ 857 milhões. 

(MDIC/SECEX, 2010) 

Esta dissertação foi desenvolvida com vistas a proporcionar uma investigação 

acerca do Grau de Internacionalização das empresas têxteis catarinenses que 

realizam operações comerciais internacionais, especialmente por meio da 

exportação e o seu desempenho. De acordo com Floriani (2010) pesquisas na União 

Européia (European Network for SME Research-ENSR, 2003; MAJOCCHI e 

ZUCCHELLA, 2003) identificaram que quanto mais avançado o grau de 

internacionalização da empresa, melhor o seu desempenho.  
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O presente trabalho intenta dar uma contribuição teórico-empírica para os 

estudos acerca de internacionalização de empresas, verificando a significativa 

influência no desenvolvimento de Santa Catarina, e também do Brasil, que exercem 

as empresas internacionalizadas. Empiricamente busca contribuir para a literatura 

relacionada à estratégia internacional dando continuidade às pesquisas que 

verificaram o grau de internacionalização de empresas, tendo em vista que é um 

tema que tem atraído interesse acadêmico nos últimos tempos. (ANDERSSON, 

GABRIELSSON, WICTOR, 2004).  

O Grau de Internacionalização de uma empresa pode ser analisado sob dois 

diferentes pontos de vista. Um deles analisa o GRI de acordo com os diferentes 

estágios de seu desenvolvimento internacional, que abordam desde a fase pré-

exportação até um estágio avançado de internacionalização (CAVUSGIL, 1980; 

DIAMANTOPOULOS; INGLIS, 1988). O outro observa que a variação de recursos, 

de oportunidades mercadológicas e de capacidades gerenciais geram diferenças 

entre as empresas e também dentro da própria firma em diferentes momentos.  

Este índice está sendo investigado em outros estudos no que diz respeito à 

relação com o desempenho das firmas (PANGARKAR, 2007).  É importante também 

ressaltar que as empresas brasileiras não se internacionalizam em razão de quatro 

fatores (ROCHA e CHRISTENSEN, 1994): geográfico (fronteiras demarcadas por 

intransponíveis obstáculos naturais), ambiental (questões relativas aos macro-

ambientes político e econômico), motivacional (grande mercado doméstico inibe a 

motivação para internacionalizar-se) e cultural. Neste sentido verifica-se que o 

presente estudo pode contribuir teoricamente para este campo de pesquisa, uma 

vez que investigará alguns desses fatores, porém com dados peculiares da realidade 

da indústria têxtil catarinense. 

Pesquisas realizadas no Brasil (ALMEIDA, 2007; FORTE; MOREIRA, 2007; 

FORTE et al 2008; ROCHA, 2003; SEBRAE, 2006) indicam a baixa participação das 

pequenas e médias empresas brasileiras no processo de internacionalização. No 

entanto, estudos como de Ferraz e Ribeiro (2002) e Iglesias e Veiga (2002) 

demonstram que de 460 empresas exportadoras pesquisadas em 13 estados, 20% 

possuem Investimento Externo Direto (IED). Dib (2008) pesquisou 218 pequenas e 

médias empresas (PME) brasileiras de softwares e 79 já haviam experimentado 

algum tipo de internacionalização. Pesquisa realizada pelo SEBRAE (2009) em 

2008, com 89 Micro e Pequenas Empresas (PME) exportadoras de 18 unidades da 
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federação indicou que 36,10% possuem representantes no exterior, 14,30% 

escritórios de vendas, 13,4% possuem algum acordo internacional, 8,4% possuem 

fábrica no exterior e 4,2% atuam no exterior para transferência de tecnologia. Outros 

estudos, ainda no Brasil, relacionam o GRI com desempenho (BARCELLOS, 2010; 

CARNEIRO, 2007; FLORIANI, 2010). 

Outros estudos relacionam o grau de internacionalização e o desempenho 

(KOTABE et al., 2002; LI, 2005; LU e BEAMISH, 2004).  Li (2007) após revisão 

sobre a literatura e também estudos empíricos afirma que há quatro perspectivas 

teóricas que intentam explicar esta relação, como a teoria da internacionalização e 

ativos intangíveis específicos da empresa (BUCKLEY e CASSON, 1976; RUGMAN e 

VERBEKE, 2003); desvantagens da internacionalização, a qual indica que a 

internacionalização implicaria negativamente no desempenho, perspectivas da 

internacionalização incremental (GERINGER et al., 1989; GOMES e RAMASWAMY, 

1999) e perspectivas da evolução organizacional (CONTRACTOR et al, 2003 ; LU e 

BEAMISH, 2004). Sobre o grau de internacionalização Li (2007) ressalta que 

geralmente é utilizada a razão de vendas no exterior por vendas totais como única 

forma de medi-lo.  

Destacam-se também os estudos de Bezerra (2005) e de Fleury et al., (2007). 

Bezerra (2005) buscou verificar uma relação positiva entre grau de 

internacionalização e desempenho com 52 empresas, obtendo 36 correlações 

significativas e positivas; no caso da pesquisa de Fleury et al., (2007)  demonstra 

que há relação entre grau de internacionalização e desempenho até o momento em 

que a empresa torna-se multinacional.   

A contribuição prática do tema escolhido aponta para o diagnóstico da 

participação no mercado internacional por parte das empresas catarinenses. 

Procura, especialmente, suprir uma deficiência dos estudos de estratégia 

internacional sobre o grau de internacionalização das empresas têxteis do Estado, o 

qual tem o segundo maior pólo têxtil do Brasil e vendeu ao exterior em 2009, US$ 

197 milhões, sendo 6% do total exportado pelo Brasil (GUIA TÊXTIL, 2010). Com os 

resultados obtidos, pretende-se fornecer subsídios para o aperfeiçoamento das 

práticas que estão envolvidas na internacionalização das empresas têxteis da região 

catarinense. 

Contemporaneamente, a indústria têxtil brasileira integra a lista dos dez 

principais mercados mundiais, situando-se entre os cinco principais países 
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produtores de confecção, o oitavo grande mercado de tecidos, fios e filamentos, 

além de ocupar a posição de segundo principal fornecedor de índigo e o terceiro de 

malha (ABIT, 2010).   

Em relação à balança comercial especificamente do setor têxtil, é possível 

perceber que entre os anos de 2000 e 2005 houve um aumento tanto nas 

exportações, quanto nas importações brasileiras do setor têxtil. As exportações, em 

geral, chegaram no ano de 2005 quase ao do dobro do montante vendido em 2000. 

Já as importações tiveram uma queda nos primeiros anos da década e retomaram 

valores consideráveis a partir de 2004. O saldo da balança comercial, porém, 

manteve-se em constante crescimento ao longo dos cinco primeiros anos da 

década. Entre os anos de 2006 e 2009, verifica-se uma continuidade de crescimento 

das exportações até o ano de 2008, e a partir daí, estas começam a diminuir 

consideravelmente devido ao impacto causado pela crise e o aumento da 

concorrência no mercado internacional. As importações, por outro lado, aumentaram 

significamente seu montante a cada ano, devido à queda na taxa do dólar, crise 

financeira global e baixos custos oferecidos pelo mercado chinês. Verifica-se um 

aumento notável no déficit da balança comercial a partir da segunda metade da 

década, que com o decorrer dos anos, passou a aumentar cada vez mais, conforme 

Quadro 1. 

Ano Exportação Importação Saldo 

2000 1.222 1.606 (384) 

2001 1.306 1.233 73 

2002 1.185 1.033 152 

2003 1.656 1.061 595 

2004 2.079 1.422 657 

2005 2.221 1.518 703 

2006 2.109 2.142 (33) 

2007 2.364 3.010 (646) 

2008 2.425 3.833 (1.408) 

2009 1.896 3.481 (1.585) 

Quadro 1: Balança Comercial Têxtil e de Confecções - 2000 a 2009 (em US$ 1.000.000) 
Fonte: MDIC/ Aliceweb. (2011) 

  

O processo de industrialização no Brasil teve seu início com a indústria têxtil, 

precedendo a chegada dos colonizadores uma vez que os índios que aqui 

habitavam já exerciam atividades artesanais, utilizando-se de técnicas primitivas de 

entrelaçamento manual de fibras vegetais e produzindo telas grosseiras para várias 

finalidades. No entanto, desde a fase de colonização do Brasil, a atividade foi 
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descontinuada. Aproximadamente na década de 1850 medidas políticas  

propiciaram um estímulo à industrialização especialmente para o ramo têxtil.  E 

mais, no período da primeira guerra mundial houve a interrupção do fluxo de entrada 

de artigos oriundos do exterior, pela concentração dos Países europeus e Estados 

Unidos no esforço da guerra, o que funcionou como elemento de estímulo para o 

crescimento da indústria brasileira.  No entanto, na década de 1950 o setor começou 

a passar por grandes transformações. A partir de 1970, incentivos fiscais e 

financeiros possibilitaram um movimento de fortes investimentos em modernização e 

ampliação da indústria têxtil, com vista, principalmente, ao aumento das exportações 

brasileiras de produtos têxteis. (SINDIMALHAS, 2010) 

Em Santa Catarina, o setor têxtil teve seu início em Blumenau, município da 

região do Vale do Itajaí. De acordo com o recorte regional definido pelo 

SEBRAE/SC, a maior concentração destas empresas está localizada nas 

coordenadorias regionais do Vale do Itajaí, Foz do Itajaí e Norte. Em 2008, estas três 

regionais somavam 78,3% das empresas e 68,8% dos empregos do setor 

catarinense (SEBRAE, 2010). 

A revisão da literatura indica que o Grau de Internacionalização das empresas 

sofre influências tanto do ambiente externo quanto das características particulares 

de cada empresa. Esta pesquisa buscará, portanto, responder à seguinte questão: O 

Grau de Internacionalização das empresas têxteis catarinenses exerce alguma 

influência sobre o desempenho e influenciará o desempenho futuro das mesmas? 

Dentre as principais variáveis para medir o Grau de Internacionalização 

identifica-se a intensidade de exportação, que analisa a proporção das vendas de 

exportação sobre as vendas totais (REID, 1981; COOPER, KLEINSCHIMIDT, 1985; 

CAVUSGIL, KIRPALANY, 1993); o crescimento das exportações (COOPER, 

KLEINSCHIMIDT, 1985); índice de extensão das atividades transnacionais, que 

verifica o número de países nos quais a empresa está presente (IETTO-GILLIES, 

2001); aspectos de desempenho, estruturais e atitudinais, como a experiência 

internacional do executivo (SULLIVAN, 1994); dimensão temporal, que observa o 

tempo de atuação da empresa no mercado (BARTLETT; GHOSHAL, 2000). A 

Escala de Grau de Internacionalização de Sullivan (1994) indica que o GRI seria 

integrado por atributos internos (desempenho, estrutura e aspectos atitudinais) da 

internacionalização de uma empresa.  
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Em relação ao desempenho (SULLIVAN, 1994) entende-se que são os 

indicadores que medem o sucesso ou fracasso da empresa durante um determinado 

período e podem ser medidos por variáveis como as vendas no mercado externo e 

lucro no mercado externo sobre o total. Ao se falar de fatores estruturais, verifica-se 

que está relacionado com as atividades externas ou com a estrutura de governança 

da empresa (SULLIVAN, 1994; FLORIANI, 2010) por exemplo a quantidade de 

subsidiárias que a empresa possui no exterior, número de funcionários. Estes 

números são considerados um diagnóstico da empresa em determinado período. 

Por fim, variáveis atitudinais envolvem o comportamento da matriz, a experiência 

internacional dos gerentes e também quanto diferentes culturas e costumes são 

envolvidas nas operações internacionais perante suas subsidiárias no exterior 

(FLORIANI, 2010) e pode ser considerado bastante subjetivo. Sullivan (1994) indica 

variáveis quantitativas para esse indicador como o número de anos acumulados de 

trabalho no exterior dividido pelo número total de anos de experiência de trabalho 

dos altos executivos da empresa.   

Como base de dados registrada para esta pesquisa foram selecionadas as 

empresas exportadoras do setor têxtil e vestuário em Santa Catarina filiadas à 

Federação das Indústrias Catarinenses (FIESC) e Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) de Santa Catarina. 

Em geral observa-se que os estudos (p.e. SEBRAE, 2010) relacionados ao 

desempenho realizados na região do Vale do Itajaí tratam do perfil das empresas 

exportadoras e não exatamente do grau da internacionalização das mesmas. 

Espera-se com este trabalho oferecer dados referentes ao diagnóstico da 

participação das empresas têxteis catarinenses no mercado internacional nos anos 

de 2000, 2005 e 2010 e também contribuir teórico-empiricamente para estudos de 

estratégia internacional, especialmente no que diz respeito ao grau de 

internacionalização de empresas utilizando como base as abordagens 

comportamental e econômica de internacionalização.  

Estruturalmente, o trabalho está organizado em capítulos, sendo que o 

primeiro trata de apresentar dados referentes à da balança comercial, teorias e 

modelos que identificam a internacionalização sob diferentes óticas, relevância da 

pesquisa e a contribuição prática. Além disso, faz uma breve indicação de estudos 

nacionais e internacionais sobre o grau de internacionalização, apresenta o 
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processo de industrialização no Brasil bem como o histórico da industria têxtil 

brasileira e catarinense.  

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica, a qual contextualiza 

o movimento de internacionalização de empresas especialmente pela exportação. 

No entanto também faz menção ao movimento de importação e a 

desindustrialização. Abarca também as teorias da internacionalização com base nas 

visões econômica e comportamental, além de conceitos e fatores influentes sobre o 

construto grau de internacionalização de empresas e a relação com o desempenho.  

O terceiro capítulo refere-se à explicação da metodologia multimétodo 

utilizada no estudo. Nesta seção apresentam-se os objetivos e a forma da coleta de 

dados de cada fase, tanto a qualitativa quanto a quantitativa. Explica-se também a 

elaboração do questionário e as categorias utilizadas. O tratamento e a análise dos 

dados, o diagrama de caminhos, o perfil das empresas pesquisadas e a construção 

das variáveis da pesquisa são descritos nesta seção.  

O quarto capítulo apresenta não só os resultados obtidos na fase qualitativa 

da pesquisa por meio de entrevistas com executivos experts em mercado 

internacional de quatro grandes empresas têxteis de Santa Catarina, mas também 

os resultados estatísticos da pesquisa survey. Por fim, são apresentadas as 

considerações finais sobre o estudo e as referências utilizadas como fonte de dados, 

bem como o protocolo de entrevista elaborado e o questionário aplicado durante a 

pesquisa.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A abertura de novos mercados, a prospecção de negócios em locais com 

baixos custos de matérias primas ou que propiciem diminuição de barreiras 

comerciais, o aproveitamento dos incentivos governamentais no país de destino, são 

fatores que podem explicar o interesse em investir no exterior. No entanto, a 

complexidade de uma operação com um mercado estrangeiro requer uma análise 

mais cautelosa e detalhada.  

A presença de empresas estrangeiras no Brasil é secular, datando dos 

primórdios do processo de desenvolvimento econômico nacional. No entanto, o 

movimento do investimento brasileiro no exterior somente se intensificou na década 

de 90, a partir da expansão comercial, da entrada intensa de players estrangeiros e 

do acirramento da concorrência (ROCHA, 2003). Fleury (1997) destaca que a 

principal mudança nas empresas brasileiras nos anos 1990 foi a descoberta da 

importância do mercado e da necessidade de se adotar mudanças organizacionais.  

A internacionalização surge, então, como um processo inevitável para as empresas, 

particularmente aquelas atuantes em indústrias que se tornam globais. Para Craig e 

Douglas (1996) o processo de internacionalização das empresas envolve o 

atendimento de mercados externos via exportações e o investimento direto no 

exterior.  

No entender de Oviatt e McDougall (1994) a internacionalização de uma 

empresa é um processo no qual a mesma envolve-se em operações fora de seu 

país de origem. Tal envolvimento pode incluir matérias primas ou produtos acabados 

da empresa, ou pode envolver também partes de sua cadeia de valor. Por exemplo, 

um novo empreendimento pode depender de recursos ou de atividades de pesquisa 

e desenvolvimento feitos em outro país. Ele ainda pode vender seus produtos ou 

serviços para vários países ao longo do tempo. 

De acordo com Beamish (1990, p. 77), “a internacionalização é um processo 

pelo qual as empresas aumentam suas consciências das influências diretas e 

indiretas das transações internacionais no seu futuro, e estabelecem e conduzem 

transações com outros países.” O autor entende que a internacionalização é um 

processo crescente e continuado de envolvimento de uma organização em 

transações com países que não pertencem a sua base de origem.  
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Carneiro (2007) acredita que as razões que levam as empresas a se 

internacionalizarem, a forma como se dá o processo de internacionalização e os 

conseqüentes impactos sobre o desempenho têm merecido a atenção de diversos 

pesquisadores. O pesquisador salienta ainda que a maioria das operações 

internacionais das empresas brasileiras se concentra em exportação e destaca que 

é importante investigar fatores que melhorem o desempenho de exportação das 

empresas fazendo com que elas se sintam motivadas a ampliar as atividades de 

exportação.  

Como estratégia de entrada no mercado internacional a exportação é muito 

flexível quando comparada a estratégias mais complexas como o investimento 

externo direto (IED). A exportação pode ser usada várias vezes durante o processo 

de internacionalização, comumente nas etapas iniciais e também a partir de 

unidades de produção no exterior. Há também desvantagens quando se opta por 

esta estratégia, como pouco contato físico com o mercado externo e menos 

oportunidade de aprender sobre os consumidores, concorrentes e outros aspectos 

específicos do mercado. Além disso, observa-se como outra possível desvantagem 

a maior sensibilidade a barreiras tarifárias e não tarifárias, bem como oscilações 

cambiais. (CAVUSGIL et al, 2009) 

A contrapartida da exportação é a importação. Importar pode ser chamado 

(CAVUSGIL et al, 2009) também de global sourcing, aquisições globais ou compras 

globais. A respeito da importação, salienta-se que ela pode promover 

desenvolvimento econômio estável estimulando a competição e permitindo 

comparação de processos e produtos além de incentivar o avanço de tecnologia. No 

entanto, este movimento pode sugerir a desindustrialização, que de acordo com 

Pliquett e Riedinger (2008), também citado por Floriani (2010) caracteriza-se pelo 

fato de uma empresa deixar de produzir no país e contratar outra empresa no 

exterior para realizar a produção em busca de custos menores, passando muitas 

vezes a importar o próprio produto para ser distribuído em seu país de origem.  

Sobre o estudo da internacionalização de empresas, é possível identificar três 

principais correntes entre os esforços de pesquisa na área, que segundo Andersen 

(2002) são: a) as correntes econômicas, as que têm sua origem nos estudos da 

economia clássica e procuram explicar o processo de internacionalização como 

sendo baseado em critérios de escolhas racionais, o qual seria orientado para um 

caminho de decisões que trouxessem a maximização dos retornos econômicos; b) 
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correntes comportamentais que têm como principal expoente o Modelo de Uppsala 

(JOHANSON e VAHLNE, 1977, 1990), o qual preconiza que as empresas se 

internacionalizariam preferencialmente para países considerados psiquicamente 

próximos ao seu país de origem e que o processo de internacionalização seguiria 

passos incrementais de comprometimento de recursos em cada novo país; e, c) as 

correntes relacionais que evidenciam a internacionalização sob o ponto de vista dos 

relacionamentos, como é o caso dos estudos da Escola Nórdica (BJÖRKMAN e 

FORSGREN, 2000).  

Cada uma dessas correntes tem sua própria visão sobre as motivações e os 

objetivos da internacionalização para as empresas. Em função de sua abordagem 

característica, cada uma remete a diferentes fatores, os quais influenciariam o 

desempenho das atividades internacionais (CARNEIRO, 2007). 

 

2.1 O setor têxtil em Santa Catarina 

As atividades tiveram início com a chegada de emigrantes europeus, 

principalmente alemães e italianos, ao estado em meados do século XVIII. As 

atividades econômicas desenvolvidas no estado, em um primeiro momento, 

baseavam-se na subsistência e nas pequenas propriedades. Com as novas 

emigrações de estrangeiros, por volta de 1850, a economia passou então a se 

configurar de outra maneira. (CUNHA, 1982; GARCIA, 1996) 

Santa Catarina desenvolveu-se em regiões economicamente autônomas por 

conta da forma como o estado foi colonizado, a dificuldade de obtenção de matérias 

primas e a localização das colônias (sempre longe de grandes mercados) obrigaram 

a formação de mercados locais.  No entanto, esse isolamento econômico passou a 

diminuir quando se aprofundou na divisão do trabalho a partir da I Guerra Mundial. 

(RENAUX HERING, 1987; SINGER, 1977). Apesar da dificuldade de importar 

equipamentos e matérias-primas na década de 1940, Santa Catarina apresentou 

crescimento industrial. O setor têxtil foi bastante beneficiado, mesmo entrando em 

declínio anos mais tarde em função da concorrência com os produtos estrangeiros. 

(LUCLKTENBERG, 2004). 

Na década de 1960 a indústria têxtil catarinense respondia por 16,3% da 

produção industrial bruta do estado e empregava doze mil pessoas, ou seja, 20% de 

todos os trabalhadores da indústria. Aproximadamente quinze anos mais tarde, 
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iniciou-se um movimento para a exportação com vistas a ganhar produtividade e 

qualidade. Sinais de retração na atividade foram percebidos nos anos oitenta e 

noventa por conta do período de recessão no Brasil e a abertura econômica, 

respectivamente. Na década de 1990 houve maciço investimento em tecnologia e 

expansão da capacidade produtiva, permitindo que grandes fabricantes 

aumentassem sua participação no mercado externo. (BRDE, 2006) 

Em 2009, o setor têxtil e de confecção respondeu por 1,7% das exportações 

do estado. Neste ano, o segmento têxtil foi o que apresentou uma maior contribuição 

para as exportações do setor, o equivalente a 53,2%, contra 46,8% do segmento de 

confecção. Na análise dos últimos 5 anos, o segmento têxtil tem ampliado sua 

representatividade no montante das exportações do setor, passando de uma 

participação de 31,3% em 2005, para 53,2% em 2009.(SEBRAE, 2010) 

O Vale do Itajaí é a região de referência do setor têxtil catarinense, no qual 

destaca-se Blumenau como maior pólo têxtil do Brasil e Brusque, com mais de 120 

indústrias, tendo o maior pólo de pronta-entrega de confecções do Sul do Brasil e 

reconhecida como cidade dos tecidos (GOVERNO DE SANTA CATARINA, 2010).  

O segmento têxtil e do vestuário é o segundo no setor industrial catarinense, 

com a participação de 16% referente ao valor da transformação industrial de Santa 

Catarina. O Estado possuía, em 2008, um total de 14.016 empresas formais atuando 

no setor têxtil e de confecção. Estas empresas, tomando como referência o mês de 

dezembro de 2008, foram responsáveis por 154.407 empregos com carteira 

assinada. (SEBRAE, 2010) 

Em 2009, a Argentina, o México e o Paraguai foram os principais países de 

destino das exportações dos produtos têxteis e de confecções de Santa Catarina. 

Juntos, estes países representaram 45,7% do volume das exportações do setor. No 

mesmo ano, a China com 28,4% foi o principal país de origem das importações do 

setor, seguido pela Indonésia com 16,9% e a Índia com 15,7%. No que se refere 

estritamente ao setor têxtil, as exportações catarinenses de 2009 tiveram como 

principais destinos o México (24,5%), a Argentina (21,1%) e o Paraguai (9,2%).  Já,  

os produtos têxteis importados por Santa Catarina  tiveram como principais países de 

origem, a Indonésia (20,2%),  a China (19,3) e a Índia (18,1%).  Com relação ao 

segmento de confecções, em 2009, a Argentina, Paraguai e Uruguai, foram 

responsáveis pela absorção de 45,1% do valor das exportações de confecções de 

Santa Catarina. (SEBRAE, 2010) 
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Tais mudanças foram influenciadas pela expansão comercial brasileira e 

intensificação do processo de globalização dos mercados. Isso levou as empresas 

têxteis a buscarem inovação tecnológica incrementando seu processo produtivo e 

refletindo na qualidade dos produtos, em especial da indústria têxtil catarinense, que 

se destaca no cenário nacional pela ampla capacidade produtiva, aliada a produtos 

de qualidade e renome internacional. Para alcançar tal posição, a indústria têxtil 

realizou investimentos de mais de um bilhão de dólares ao ano para modernização 

do seu parque industrial (SEBRAE, 2007).  

A tendência é que as empresas continuem a investir e aprimorar sua infra-

estrutura, especialização de mão de obra, qualidade de seus serviços e produtos, 

relacionamento com seus clientes e know-how, devido ao fato de que a indústria 

têxtil catarinense desenvolveu-se graças à existência de fatores de produção 

adequados às necessidades das empresas de Santa Catarina e de um mercado 

consumidor em potencial no Brasil e no Exterior.   

Em geral observa-se que os estudos (p.e. SEBRAE, 2010) relacionados ao 

desempenho realizados na região do Vale do Itajaí tratam do perfil das empresas 

exportadoras e não exatamente do grau da internacionalização das mesmas. 

Espera-se com este trabalho oferecer dados referentes ao diagnóstico da 

participação das empresas têxteis catarinenses no mercado internacional nos anos 

de 2000, 2005 e 2010 e também contribuir teórico-empiricamente para estudos de 

estratégia internacional, especialmente no que diz respeito ao grau de 

internacionalização de empresas utilizando como base as abordagens 

comportamental e econômica de internacionalização.  

 

2.2 Teorias da internacionalização  

 

Nesta seção serão apresentadas as teorias mais utilizadas, denominadas 

teorias tradicionais de internacionalização (FLORIANI, 2010). Encontram-se na 

fundamentação teórica duas correntes teóricas: a) abordagens da 

internacionalização com base na evolução comportamental (JOHANSON e 

VAHLNE, 1977); b) abordagens da internacionalização com base em decisões 

econômicas (Teoria da Internalização de Buckley e Casson, 1976; Paradigma 

Eclético de Dunning, 1977).  
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As correntes teóricas estimularam diferentes pesquisas sobre as diferentes 

motivações da internacionalização das empresas, como identificado por Andersen e 

Buvik (2002) e também citado por Carneiro (2007) e Floriani (2010): a) correntes 

econômicas que explicam o processo da internacionalização buscando maximização 

de retornos econômicos; b) correntes comportamentais nas quais as decisões têm 

como base as percepções dos executivos.  

O enfoque econômico tem como base fatores macroeconômicos e 

microeconômicos, enquanto o enfoque organizacional coloca o homem 

comportamental no lugar do homem econômico (ATSUMI, VILELA e FREITAS, 

2007). De acordo com Grings e Rhoden (2005) ambos os enfoques devem ser vistos 

como análises e teorias complementares e não excludentes, apesar de utilizarem 

parâmetros diversos para avaliação da decisão de internacionalização. 

Apesar de neste trabalho o foco do estudo ser o grau de internacionalização, 

como citado anteriormente, são apresentados aspectos relevantes das principais 

correntes teóricas com intuito de fundamentar as variáveis que compõem o construto 

da pesquisa, ou seja, o grau de internacioalização das empresas.  

  

2.2.1 Teoria econômica da internacionalização  

 

Na abordagem econômica destacam-se teorias como dos custos de 

transação e a teoria da internalização (RUGMAN, 1981). No caso da teoria dos 

custos de transação (CAMMONS; COASE, 1970) defende duas alternativas básicas 

pelas quais as empresas organizariam as suas atividades: mercados (contratação 

externa de atividades), ou hierarquias (utilização da própria estrutura da empresa), 

sendo a opção da empresa pela alternativa onde o custo de transação fosse mais 

favorável (BARRETO, 2002). 

A teoria da internalização (RUGMAN, 1981) enfatiza que as falhas de 

mercado, tais como custos de informação, oportunismo e especificidade de ativos, 

seriam as condições que levariam uma empresa a utilizar o investimento direto como 

modo de entrada em um mercado externo, ou seja, a empresa internalizaria sua 

atividade no mercado externo quando dispusesse de vantagens diferenciais com 

relação a outras firmas e desejasse proteger tais vantagens, utilizando-se de sua 

própria estrutura. Para os teóricos da internalização, a exportação seria vista 
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simplesmente como um ponto de partida para o investimento direto no exterior (FINA 

e RUGMAN, 1996).  

Outro forte suporte para a teoria econômica de internacionalização de 

empresas está nos motivos (HYMER, 1976) pelos quais as empresas decidem partir 

para o investimento direto no exterior: neutralizar os concorrentes, explorar 

vantagens competitivas ou diversificar-se (BARRETO; ROCHA, 2003). 

Entretanto, há que se dizer que tanto Hymer (1960;1976) quanto Dunning 

(1995) consideraram a possibilidade de alianças. Räisänen (2003) resumiu as duas 

principais limitações das teorias econômicas: a) redução da lógica de tomada de 

decisão de uma empresa apenas com vistas à otimização de transações; b) 

suposição de que as empresas tomam decisões racionais entre alternativas 

discretas em momentos específicos. 

A teoria desenvolvida por Dunning (1988), chamada de paradigma eclético, 

sintetiza e combina as principais abordagens econômicas até então existentes, 

enfatizando que o custo econômico não é o único fator de influência na 

internacionalização. (BARRETO, 2002). Dunning (1988) considera que as empresas 

internacionalizam-se pela busca de recursos naturais, comercialização, acesso a 

novos mercados e ganhos de eficiência. Para o autor, o acirramento da competição, 

com o aumento do número de empresas no mercado e mercados consumidores 

maduros conduzem a empresa à busca de diversas vantagens de forma simultânea. 

Diz-se também que (CRISTINI; AMAL, 2006) este paradigma nasceu da 

convergência de outras teorias existentes, como o estudo de Vernon (1966) o qual 

determina que pelas vantagens de propriedade das empresas, quanto maiores 

forem mais estarão habilitadas em ampliar a sua produção nesses mercados. As 

vantagens de localização também são consideradas, tendo em vista que quanto 

mais próximo de um local abundante de matéria-prima, com uma infra-estrutura de 

qualidade, mercado interno forte e outras vantagens inerentes à localização, mais 

propensa e competitiva a empresa estará para realizar investimentos externos. 

 O terceiro conjunto do paradigma eclético avalia os modos pelos quais as 

empresas organizam a criação e exploração de seus núcleos de competência, 

considerando os atrativos locacionais de diferentes países ou regiões. Quanto 

maiores forem os benefícios da internalização do mercado de produtos 

intermediários, maior será a preferência da empresa em envolver-se diretamente na 
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produção externa sem realizar contratos de licenciamento ou outros (CRISTINI; 

AMAL, 2006). 

 

2.2.2 Teoria comportamental da internacionalização  

 

A literatura sobre negócios internacionais ressalta diferenças entre a 

organização e forma de operação a distinção entre mercado doméstico e mercado 

externo, portanto, uma parte significativa desta literatura concentra suas 

contribuições analisando os modos de operação no mercado internacional e 

estudando a forma como as empresas ingressam neste mercado. 

Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) evidenciaram em suas pesquisas que a 

abordagem econômica estava centrada em compreender como as grandes 

empresas se internacionalizavam. Segundo esta corrente, seria muito improvável 

que uma pequena empresa pudesse se internacionalizar abrindo assim uma nova 

fronteira para a teoria da internacionalização, que originou a corrente 

comportamental. 

Chetty e Campbell-Hunt (2004) indicaram um dos modelos mais tradicionais 

para a internacionalização, derivados da abordagem comportamental, sendo o 

modelo desenvolvido na Escola de Uppsala (JOHANSON e WIEDERSCHEIMPAUL, 

1975; JOHANSON e VAHLNE, 1977, 1990). O estudo preconizava um processo 

gradual com passos incrementais e, por isso, são referenciados na literatura como 

modelos de estágios ou de etapas.  

O Modelo de Uppsala tem o foco na aquisição, integração e uso da 

experiência e do conhecimento sobre o mercado estrangeiro, e no compromisso 

crescente e na alocação de recursos para o mercado estrangeiro. No segundo caso, 

a internacionalização representava uma inovação da empresa. A principal razão 

para o ritmo lento do processo deriva de a direção da empresa ser considerada 

avessa ao risco e sem conhecimento suficiente sobre o mercado estrangeiro.  

O princípio fundamental do estudo de Johanson e Wiedesheim-Paul (1975) é 

que a empresa inicialmente se desenvolve no mercado doméstico e que a 

internacionalização é uma conseqüência de uma série de decisões incrementais, 

somatórias. Os autores partem do pressuposto de que os obstáculos mais 

importantes na internacionalização estão relacionados à falta de conhecimento e de 

recursos. Essas dificuldades são reduzidas por meio da tomada de decisão 
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incremental e da aprendizagem sobre os mercados externos e as operações 

relacionadas.  

Fala-se em um processo de internacionalização em forma de espiral, onde 

primeiro são desenvolvidos os mercados mais próximos, e com o passar do tempo, 

os mais distantes. Por isso, as empresas iniciam exportando através de 

representantes independentes, o que significa um baixo nível de comprometimento 

da empresa em comparação ao estabelecimento de uma filial de vendas. 

Considerando o desenvolvimento de operações internacionais das empresas, os 

autores Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) destacam uma estratégia gradual de 

expansão de suas atividades internacionais, chamada Establishment Chain, que se 

inicia com atividades de exportação não regulares, passa à exportação, através de 

agentes independentes, filiais de vendas e produção no exterior. 

Para Freitag Filho (2003) a concepção do processo de internacionalização 

nestes quatro estágios é importante para evidenciar as diferenças nos graus de 

envolvimento da empresa no mercado externo, de acordo com cada etapa. Dois 

aspectos que devem ser considerados quanto ao grau de envolvimento: o 

comprometimento de recursos substanciais e a aquisição de diferentes experiências 

e qualidade de informação. 

Fillis (2001) identifica, para as pequenas empresas, três limitações à teoria de 

Uppsala: a) o caso das empresas que possuem experiência, porém não são 

comprometidas e conseguem dar grandes passos em seu processo de 

internacionalização; b) quando as condições de mercado são estáveis e 

homogêneas, muitos conhecimentos podem ser adquiridos, sem que sejam frutos de 

uma experiência; c) quando as empresas possuem uma experiência considerável de 

mercados com condições similares é bem possível que se generalize esta 

experiência para qualquer mercado específico, ou seja, é possível que se aplique o 

mesmo conhecimento adquirido para entrar em novos mercados, sem que, para 

isso, careça de novas experiências para garantir o aumento da internacionalização. 

Johanson e Vahlne (1990) apontaram que o Modelo de Uppsala foi bastante 

testado empiricamente para a realidade de negócios de diversos países (Suécia, 

EUA, Japão, Turquia e Austrália, entre outros). A pesquisa empírica mostrou que o 

comprometimento e a experiência eram realmente fatores importantes para a 

explicação do comportamento da empresa (WICKRAMASEKERA e OCZKOWSKI, 

2006), ou seja, mudanças no estado de internacionalização (WICKRAMASEKERA e 
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OCZKOWSKI, 2006).  Os autores ressaltaram as evidências obtidas em dois 

aspectos em particular: o comportamento exportador, que para Sullivan (1994) indica 

a experiência acumulada ao longo dos anos pelo trabalho no exterior dividido pelo 

número total de experiência de trabalho dos altos executivos da empresa e a 

relevância da distância cultural.  

Para Hemais e Hilal (2003) a relevância da teoria comportamental está no fato 

de ela buscar analisar os aspectos comportamentais dos tomadores de decisão no 

lugar da análise apenas econômica, tendo em vista que o enfoque econômico é útil 

para analisar o desenvolvimento posterior da internacionalização e as decisões de 

investimento estrangeiro direto de firmas multinacionais.  

Outros fatores enquadram-se na base comportamental, como os indicadores 

de desempenho (DÖRRENBÄCHER, 2000)  os quais medem o quanto o sucesso ou 

o fracasso de uma atividade na empresa, durante um determinado período, está 

relacionado à presença em mercados externos. Como indicador atitudinal é 

verificado o comportamento da matriz – por exemplo, como os executivos tomam 

decisões sobre a empresa no exterior – perante subsidiárias no exterior (FLORIANI, 

2010). Sullivan (1994) apresenta variáveis atitudinais para este indicador, pois 

acredita que a orientação internacional de uma empresa está relacionada com a 

experiência internacional dos executivos (tempo de trabalho na empresa).  

A forma como as empresas operam no mercado internacional e as 

modificações operacionais que ocorrem neste processo são importantes indicadores 

para medir o Grau de Internacionalização (entendido como a abrangência/escopo 

das operações internacionais de uma empresa) em estudos empíricos. (WELCH; 

WELCH, 1988). Este índice também designado por grau de diversificação 

internacional (HITT et al., 1997) ou por multinacionalidade (GRANT, 1987; GOMES e 

RAMASWAMY, 1999) – se refere à extensão das atividades internacionais, o que 

incluiria, entre outros aspectos, o número de países, o grau de diversidade entre 

esses países e a proporção das receitas internacionais em relação às vendas totais 

da empresa. 

Estudos indicam diferentes fatores sobre a mensuração do Grau de 

Internacionalização, como elencam Contractor et al. (2003) sobre a abrangência 

(dispersão geográfica da exportação ou número de países para onde o produto é 

exportado) e a profundidade (participação das receitas internacionais na totalidade 

de receitas da empresa). Outro aspecto sugerido por Hitt et al. (1997) é o número de 



 

 

29 

países para os quais uma empresa exporta, bem como a relevância das receitas 

oriundas de tais países (em termos de participação percentual nas vendas totais) 

apresentariam influência sobre o desempenho.  

Contractor et al. (2003) acrescentaram, ainda, outras vantagens oportunizadas 

pelo aumento da internacionalização, tais como: possibilidade de monitoramento de 

concorrentes e de tendências de mercado, além de potencial para a prática de 

subsídios cruzados, discriminação de preços e outras ações de arbitragem nos 

mercados internacionais. Dentre os efeitos de arbitragem, podem-se citar decisões 

de preço e de volumes de produção em cada país, bem como de aproveitamento de 

desequilíbrios nas taxas de juros e de câmbio (DORNIER et al, 2000). 

Ramaswamy et al. (1996) alertaram para o fato de que empresas poderiam se 

utilizar de diferentes modos de entrada no exterior, como a exportação, 

licenciamento, joint ventures, filiais de vendas ou investimento direto e os 

indicadores usualmente utilizados para medir o grau de internacionalização 

(percentual de receitas no exterior pelo percentual de receitas totais) seriam 

sensíveis ao modo de entrada utilizado. 

As teorias apresentadas nesta seção e sintetizadas no Quadro 2 tentam 

explicar os processos de internacionalização, que por sua vez são estabelecidos de 

diferentes formas as quais podem caracterizar o índice de grau de 

internacionalização.   

 

Abordagem teórica Ideias fundamentais  Alguns autores 

Econômica Os recursos e as competências da PME 
são determinantes nos diferentes níveis 
de internacionalização. A PME podem 
se diferenciar pela vantagem do país 
onde nasceu e se internacionalizar por 
essa vantagem.  

Cammons; Coase 
(1970); Carneiro (2007) 

Comportamental  A internacionalização é um processo de 
aprendizagem progressiva e 
incremental. O empreendedorismo e o 
network foram posteriormente 
abordados, aportando justificativas ao 
processo de internacionalização das 
PME. O aprendizado gerencial sobre 
mercados externos influencia fortemente 
a expansão internacional.  

Johanson e 
Wiedershein-Paul 
(1975); Johanson e 
Vahlne (1977; 1990); 
Nordström e Vahlne 
(1994) 

Quadro 2: Principais abordagens teóricas da internacionalização 
Fonte: Adaptado de Floriani (2010) 
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No próximo item apresenta-se o conceito de grau de internacionalização, índice 

formado por diferentes variáveis, bem como alguns estudos acerca do tema.  

 

2.3 Grau de Internacionalização 

Na maioria das empresas, as operações internacionais se iniciam 

consideravelmente mais tarde que suas operações em seu país de origem. Portanto, 

por um bom tempo representarão um percentual pequeno das receitas e dos custos 

da empresa.  Enquanto são incipientes, tais operações costumam ser tratadas como 

marginais, ou seja, pode não haver uma explicitação ou um controle dos custos que 

lhes deveriam ser atribuídos.  

Kuazaqui (1999) entende que a globalização da economia proporciona às 

empresas novas oportunidades e outros mercados internacionais, mas, ao mesmo 

tempo, coloca novos desafios competitivos, quer dos concorrentes locais quer dos 

internacionais. A opção estratégica de internacionalização assume significativa 

relevância, por implicar numerosos riscos e envolver recursos elevados frente à 

capacidade financeira das empresas. 

Cavusgil e Kirpalani (1993), Sullivan (1994) e Reuber e Fischer (1997) se 

referem à internacionalização como grau de Internacionalização (degree of 

internacionalization – DOI). No entanto, apesar de muitos estudos na área se 

utilizarem de aspectos teóricos econômicos juntamente com comportamentais, 

Sullivan (1994) menciona que o baixo progresso em medir o Grau de 

Internacionalização ocorre por falta de medidas definitivas do fenômeno da 

internacionalização.  

Em seu modelo, Sullivan (1994), apresenta indicadores de desempenho, 

estruturais e atitudinais para medir o grau de internacionalização de uma empresa: 

Indicadores de desempenho são aqueles que medem a atuação da empresa no 

mercado internacional por um determinado período, como por exemplo vendas no 

mercado externo sobre vendas totais, índice de pesquisa e desenvolvimento; b) 

fatores estruturais dizem respeito ao diagnóstico das atividades externas da 

empresa, como os países onde a empresa atua, número de subsidiárias no exterior; 

c) atitudinais estão relacionados com a experiência internacional dos gerentes de 

topo, duração cumulativa dos trabalhos internacionais dos gerentes, dispersão 

psíquica das operações internacionais.  
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No estudo de Carneiro (2007) o autor destaca que o grau de 

internacionalização pode incluir o número de países, o grau de diversidade entre 

esses países e a proporção das receitas internacionais em relação às vendas totais 

da empresa. Conforme aumenta o GRI a empresa vai ganhando experiência (em 

cada país – profundidade, e em novos países – abrangência), o que tenderia a 

tornar as operações internacionais gradualmente mais eficientes. (CARNEIRO, 

2007).  

Ruigrok e Wagner (2003) reforçaram a opinião de Sullivan (1994) de que o 

Grau de Internacionalização poderia ser caracterizado por três dimensões: a 

dimensão estrutural (ativos, subsidiárias e empregados no exterior), a dimensão 

financeira (dependência financeira das receitas vindas do exterior) e a dimensão 

psicológica (referente às pré-disposições dos executivos para com a 

internacionalização). O Quadro 3 apresenta alguns estudos verificados que tratam 

do Grau de Internacionalização.  

 

Referencial 

 

Indicadores do Grau de Internacionalização 

Capar e Kotabe 

(2003) 

Razão entre receitas de vendas (de todas as operações) no exterior e 

receitas totais da empresa 

Contractor et al. 

(2003) 

Razão entre receitas no exterior e receitas totais 

Razão entre número de empregados no exterior e número total de 

empregados 

Razão entre número de escritórios no exterior e número total de 

escritórios 

Cavusgil e 

Kirpalani (1993) 

Tamanho da empesa  

Dhanaraj e  

Beamish (2003) 

Intensidade de exportação (receitas de exportação sobre receitas totais) 

Diversidade de exportação (número de países atendidos pela empresa) 

Grant (1987) Razão entre receitas no exterior e receitas totais 

Gomes e 

Ramaswamy 

(1999) 

Percentual de receitas no exterior sobre receitas totais 

Percentual de ativos no exterior sobre ativos totais 

Número de países 

Majocchi e 

Zucchella 

(2003) 

Intensidade de exportação (receitas de exportação sobre receitas totais) 

Diversidade de exportação (número de países para onde a empresa 

exporta) 
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Engajamento em investimento direto no exterior 

Rocha et al 

(1990) 

Número de países para os quais a empresa exporta 

Sullivan (1994) Desempenho (receitas no exterior divididas por receitas totais ; índice de 

pesquisa e desenvolvimento, intensidade de propaganda, receitas de 

exportação divididas por receitas totais, lucros no exterior divididos por 

lucro total ); 

Estrutural (ativos no exterior divididos por ativos totais, número de 

subsidiárias no exterior); 

Atitudinal (experiência internacional dos gerentes de topo, duração 

cumulativa dos trabalhos internacionais dos gerentes, dispersão psíquica 

das operações internacionais) 

Moini (1995) Características da empresa  

Expectativas dos gerentes  

Características dos gerentes  

Busca sistemática de novos mercados no exterior. 

Knight e Kim 

(2009) 

International Business Competence (IBC): orientação internacional, 

habilidades de marketing internacional, inovação internacional, 

orientação ao mercado internacional 

Carneiro (2007) Receitas da exportação 

Leonidou et al. 

(2002) 

Tipo de influência das variáveis de estratégia de exportação 

Efeito das variáveis de estratégia de exportação sobre medidas 

específicas de desempenho (volume de exportação, crescimento das 

receitas de exportação, intensidade de exportação) 

Variações dos efeitos das variáveis de estratégia de exportação  

Louter, 

Ouwerkerk e 

Bakker (1991) 

Características da empresa (principal fator explicativo das diferenças de 

desempenho observadas) 

Fatores relacionados à estratégia de marketing (número de países para 

os quais a empresa exporta;  

Segmentação e estratégia de entrada no exterior e fatores relacionados 

à atitude. 

Ietto-Gilies 

(2001) 

Número de países onde a empresa atua 

Grau de dispersão das atividades da empresa em áreas específicas 

Índice de concentração espacial das atividades da empresa. 

Floriani (2010) Desenvolvimento de novas competências  

Desempenho organizacional 
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Barcellos 

(2010) 

Desempenho financeiro geral  

Quadro 3: Indicadores do Grau de Internacionalização em estudos empíricos  
Fonte: Adaptado de Carneiro (2007) 

 
Contractor et al. (2003) acrescentaram, ainda, outras vantagens propiciadas 

pelo aumento da internacionalização, tais como: possibilidade de monitoramento de 

concorrentes e de tendências de mercado, além de potencial para a prática de 

subsídios cruzados, discriminação de preços e outras ações de arbitragem nos 

mercados internacionais.  

Hitt et al (1997) e Ruigrok e Wagner (2003) indicaram que o grau de 

diversificação do produto (que é conceitualmente diferente do Grau de 

Internacionalização, ou seja, do grau de diversificação das operações internacionais) 

moderaria o efeito do Grau de Internacionalização sobre o desempenho de 

exportação. Hitt et al (1997) sugeriram que o grau de diversificação internacional 

exerceria não apenas um efeito direto sobre o desempenho da empresa, mas 

também um efeito de interação com o grau de diversificação do portfólio de produtos 

da empresa.  

Sobre a relação entre a escolha de diferentes modos de entrada (exportação, 

licenciamento, joint ventures, filiais de vendas ou investimento direto) e os 

indicadores utilizados para medir o Grau de Internacionalização, Ramaswamy et al 

(1996) dizem que o GRI sofreria influência do modo de entrada. Isto tornaria difícil a 

imediata comparação entre os valores medidos do Grau de Internacionalização no 

caso de empresas que empregassem diferentes modos operacionais no exterior.  

 Cavusgil e Kirpalani (1993) pesquisaram 130 operações de exportação e 

concluíram que os fatores que impactavam o sucesso das pequenas empresas eram 

diferentes daqueles que explicavam o sucesso de grandes empresas, o que sugeria 

ser o tamanho da empresa uma importante variável de controle. 

 Estudos brasileiros também abordam a temática principal desta pesquisa. 

Forte e Sette Júnior (2005) adaptaram a Escala de Sullivan à realidade brasileira e 

propuseram indicadores que influenciam o Grau de Internacionalização das 

empresas Brasileiras, como o indicador de vendas externas sobre vendas totais, 

ativos no exterior sobre ativos totais, número de subsidiárias no exterior sobre 

subsidiárias totais, porcentagem de exportação para os três principais destinos, 

relação do número de anos da fundação da empresa. 
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O estudo de Carneiro (2007) – que considerou os cinco mil maiores 

exportadores brasileiros (empresas que exportaram mais de US$ 700 mil em 2006, 

base Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior) – identificou que as 

receitas de exportação se apresentaram positivamente associadas ao status da 

atividade de exportação. No entanto, o estudo não constatou associação significativa 

entre distância psíquica e receitas de exportação.  

Nos estudos de Vieira (2002) e Freitag Filho (2008) cujo foco principal não era 

o Grau de Internacionalização das empresas e sim, fatores motivadores para início 

do envolvimento com o mercado externo demonstraram que possibilidade de 

incremento de vendas e as redes de relacionamento são significativos neste 

processo. Freitag Filho (2008) buscou em sua pesquisa realizada com 1.463 

empresas os fatores deteminantes no processo de internacionalização. Neste estudo 

o foco não é exatamente o Grau de Internacionalização das empresas, porém 

constata que as redes de relacionamento e do empreendedorismo internacional 

fornecem elementos comportamentais e um ambiente mais favorável para a inserção 

internacional. Na investigação feita por Vieira (2002) com 205 empresas industriais 

exportadoras catarinenses mostrou que o motivo que leva à exportação foi a 

possibilidade de incremento de vendas. Nesta pesquisa, o obstáculo interno com 

maior grau de importância foi a insuficiência de recursos financeiros e o obstáculo 

externo mais apontado diz respeito à burocracia em órgãos governamentais, 

seguidas das taxas portuárias domésticas. 

O estudo de Barcellos (2010) buscou avaliar de que forma a 

internacionalização tem contribuindo para o desempenho financeiro das empresas 

brasileiras. Por meio de uma survey com 51 empresas brasileiras de capital aberto 

constatou-se que o desempenho financeiro geral das multinacionais brasileiras está 

associado ao Grau de Internacionalização.  

Ainda verificando relação entre o grau de internacionalização e o desempenho 

outros estudos destacam-se, como o de Floriani (2010) que realizou pesquisa sobre 

a relação entre Grau de Internacinalização de 114 Pequenas e Médias Empresas 

basileiras e o desempenho financeiro e operacional, utilizando competências 

internacionais como fator mediador. Neste estudo a pesquisadora teve a 

confirmação que o aumento do GRI desenvolve novas competências e melhora o 

desempenho organizacional.  
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Aulakh, Kotabe e Teegen (2000) realizaram uma pesquisa com empresas 

exportadoras sediadas no Brasil, Chile e México. Os autores consideraram três 

fatores explicativos para as diferenças de desempenho: estratégia competitiva, nível 

de padronização versus adaptação da oferta e grau de diversificação geográfica das 

exportações. O desempenho de exportação foi operacionalizado por meio da 

lucratividade das exportações, bem como três outras variáveis relativas ao papel 

geral das exportações no que tange ao crescimento das receitas da empresa, as 

suas participações de mercado e as suas posições competitivas. Além dos fatores 

intervenientes descritos, os autores incluíram também quatro variáveis de controle: 

país de origem; tipo de indústria (produtos duráveis; produtos não-duráveis; serviços; 

e alimentos e produtos agrícolas); tamanho da empresa (operacionalizada como o 

logaritmo natural das receitas totais da empresa); e experiência internacional da 

empresa (número de anos de exportação).  

         Os autores investigaram os efeitos de interação entre os fatores sobre o 

desempenho. Na sua amostra específica, composta por empresas com sede em um 

país em desenvolvimento, Aulakh et al. (2000) concluíram que o efeito positivo da 

utilização de uma estratégia de liderança em custo tenderia a ser mais forte quando 

a empresa exportasse para países desenvolvidos do que quando exportasse para 

países em desenvolvimento. Por outro lado, o efeito positivo da utilização de uma 

estratégia de diferenciação tenderia a ser mais forte quando a empresa exportasse 

para países em desenvolvimento do que quando exportasse para países 

desenvolvidos. Por fim, concluíram que o grau de diversificação geográfica (número 

de países-destino) exerceria efeito positivo sobre o desempenho, se tal grau de 

diversificação fosse moderado, exercendo, por outro lado, um efeito negativo no 

caso de alto grau de diversificação.  

Leonidou et al (2002) conduziram, então, três níveis de análise: a) tipo de 

influência das variáveis de estratégia de exportação sobre o desempenho em geral; 

b) efeito das variáveis de estratégia de exportação sobre medidas específicas de 

desempenho (volume de exportação, crescimento das receitas de exportação, 

intensidade de exportação, nível de lucros da exportação, contribuição da 

exportação para os lucros da empresa, market share de exportação, outras medidas 

específicas de desempenho e medidas compostas de desempenho); e c) variações 

dos efeitos das variáveis de estratégia de exportação sobre o desempenho em geral.  
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Os autores concluíram que concentração de mercado (escolha de poucos 

países para exportação) estava positivamente relacionada ao desempenho de 

exportação geral, assim como a algumas medidas específicas de desempenho de 

exportação, tais como: volume, crescimento de receitas e intensidade de exportação. 

Com relação à extensão de mercado (exportação para um grande número de 

países), verificou-se haver associação positiva com intensidade de exportação e 

crescimento das receitas de exportação, mas não foi encontrada associação 

significativa com lucratividade. Por fim, a outra variável de alvo de exportação, a 

segmentação de mercado, apresentou associação positiva com desempenho de 

exportação, especialmente no que se refere a crescimento de receitas, intensidade 

de exportação e nível de lucro  

Evans e Mavondo (2002) investigaram se o desempenho de exportação seria 

influenciado pela distância psíquica – um construto inicialmente abordado por 

Beckerman (1956) e que se tornou bastante difundido a partir dos estudos da Escola 

de Uppsala (JOHANSON e VAHLNE, 1977; JOHANSON e WIEDERSHEIM-PAUL, 

1975). Os autores concluíram que dois componentes do construto de distância 

psíquica, diferenças culturais (HOFSTEDE, 1980, 1991) e diferenças no ambiente 

geral de negócios, exerciam impacto sobre o desempenho de unidades de 

exportação de empresas varejistas. 

Em pesquisa sobre o desempenho de exportação de empresas 

dinamarquesas Madsen (1989) escolheu fatores que explicassem o desempenho 

daquelas empresas: estratégia de marketing de exportação (principal fator 

explicativo das diferenças de desempenho observadas); características da empresa 

(o autor concluiu que a experiência com exportação era a variável explicativa mais 

importante. Havia uma forte associação entre parcela de mercado da exportação e 

desempenho. Mais forte ainda era a associação entre desempenho em um país em 

particular e a participação percentual deste país na totalidade das exportações da 

empresa); e, características do mercado (encontrou pouco impacto destas sobre o 

desempenho, com exceção da atratividade do mercado externo). O último fator 

refere-se à atratividade do mercado externo, barreiras à exportação, distância 

geográfica, distância psíquica e atratividade do mercado doméstico.  

Louter, Ouwerkerk e Bakker (1991) propuseram que haveria três fatores 

independentes que explicariam o sucesso das operações de exportação: 

características da empresa, fatores relacionados à estratégia de marketing (número 
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de países para os quais a empresa exporta; segmentação e estratégia de entrada no 

exterior) e fatores relacionados à atitude. 

Na pesquisa com 165 exportadores holandeses, Louter et al. (1991) 

concluíram que o comportamento exportador seria influenciado pelo tamanho da 

empresa, mas que não havia diferença significativa no desempenho em função do 

tamanho da empresa. O número de anos de experiência com exportação e a 

motivação e educação dos empregados não apresentaram efeitos significativos 

sobre o desempenho. Já os fatores relacionados à estratégia mostraram-se 

importantes influenciadores do desempenho.  

Capar e Kotabe (2003) pesquisaram o impacto do Grau de Internacionalização 

sobre o desempenho de empresas alemãs do setor de serviços. Os autores 

concluíram que o Grau de Internacionalização exercia impacto negativo sobre o 

desempenho até determinado ponto, em função de economias de escala, ocorrendo, 

porém, impacto positivo a partir da variedade de países do que propriamente de 

economias de escala. 

 Moini (1995) classificou os fatores que exerceriam influência sobre o 

desempenho em três principais categorias: características da empresa (tamanho,  

experiência internacional e vantagens competitivas); expectativas dos gerentes e 

características dos gerentes (tais como idade, nível de educação formal, experiência, 

conhecimento de línguas estrangeiras). Além destas categorias, Moini (1995) incluiu 

ainda um quarto fator em seu modelo: busca sistemática de novos mercados no 

exterior. O autor avaliou, então, por meio de uma pesquisa junto a 102 pequenos 

exportadores americanos, os efeitos dessas variáveis de acordo com o nível de 

interesse das empresas em relação à exportação, utilizando-se de três níveis de 

interesse: parcialmente interessados (intensidade de exportação inferior a 10% ou 

não aumento das exportações nos cinco anos mais recentes), com exportações em 

crescimento (intensidade de exportação inferior a 10%, mas em variação crescente) 

e exportadores bem-sucedidos (intensidade de exportação superior a 10% e em 

crescimento).  

Contractor et al (2003) investigaram evidências de que, no estágio inicial de 

internacionalização, as empresas tenderiam a ter um desempenho relativamente 

mais fraco em função de: custos de aprendizado iniciais, falta de experiência 

intercultural e em mercados no exterior, escala relativamente baixa.  
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 Por meio de estudos de casos em 16 pequenas e médias empresas (PMEs) e 

também pesquisa quantitativa, Knight e Kim (2009) desenvolveram um conjunto de 

capacidades intangíveis sobre fatores específicos que sustentam o desempenho 

superior das PMEs internacionalizadas e denominaram de International Business 

Competence (IBC) que reflete as competências em várias áreas, incluindo a 

aprendizagem sobre ambientes internacionais de toda a organização e via mercados 

estrangeiros. O IBC foi subdividido em quatro dimensões: orientação internacional, 

habilidades de marketing internacional, inovação internacional e orientação ao 

mercado internacional, a fim de verificar se os fatores identificados no IBC refletem 

as competências das PMEs internacionalizadas. 

 Evans e Mavondo (2002), em estudo sobre varejistas exportadores, a maioria 

dos quais provenientes de países desenvolvidos, concluíram que o impacto da 

distância psíquica sobre o desempenho financeiro e estratégico não seria linear. Em 

países considerados psiquicamente distantes, a distância psíquica exerceria um 

efeito positivo e significativo sobre o desempenho, ou seja, quanto maior a distância 

psíquica, melhor tenderia a ser o desempenho.  

A preferência por países psiquicamente próximos (fatores como idioma, 

hábitos, sistema político, geração de renda, nível educacional de cada mercado) 

(JOHANSON e WIEDERSHEIM-PAUL, 1975) e a migração gradual para países 

psiquicamente mais distantes somente à medida que a empresa vai 

acumulandoconhecimento experiencial com a internacionalização. Conforme sugere 

o Modelo de Uppsala (JOHANSON e WIEDERSHEIM-PAUL, 1975; JOHANSON e 

VAHLNE, 1977, 1990) a experiência provavelmente reflete um fundamento 

econômico de expectativa de aumento do retorno ou de redução de risco (ou 

ambos).  

É importante considerar-se, ainda, a questão do paradoxo da distância 

psíquica (O’GRADY e LANE, 1996; STÖTTINGER e SCHLEGELMILCH, 1998), 

segundo o qual os executivos podem inadvertidamente supor haver uma aparente 

proximidade psíquica entre países em função da falsa conclusão de que distância 

geográfica e distância psíquica seriam altamente correlacionadas e levariam a um 

pior desempenho na internacionalização para países (supostamente) psiquicamente 

próximos do que poderia ser conseguido em países (supostamente) psiquicamente 

mais distantes, caso a esperada similaridade seja apenas presumida e não real. 

(CARNEIRO, 2007).  



 

 

39 

           A Escala de Grau de Internacionalização de Sullivan (1994) indica que o DOI 

seria integrado por estes atributos internos (desempenho, estrutura e aspectos 

atitudinais) da internacionalização de uma empresa. Porém, este índice de Sullivan 

focaliza os estágios mais avançados da internacionalização, não levando em conta 

modos de atuação no exterior. Forte e Sette Júnior (2005) adaptaram a Escala de 

Sullivan à realidade brasileira e propuseram indicadores que influenciam o Grau de 

Internacionalização das empresas Brasileiras, como o indicador de vendas externas 

sobre vendas totais, ativos no exterior sobre ativos totais, número de subsidiárias no 

exterior sobre subsidiárias totais, porcentagem de exportação para os três principais 

destinos, relação do número de anos da fundação da empresa.  

Sobre os fatores atitudinais também se elencam o nível de apoio gerencial às 

exportações, ou seja, nível de propensão versus aversão ao risco dos tomadores de 

decisão (SHOHAM, 1999) e de sua percepção das barreiras à exportação (ROCHA 

e CHRISTENSEN, 1994). Leonidou et al. (1996) entendem que, se os executivos 

considerarem que a exportação é uma atividade arriscada ou dispendiosa, eles 

podem reportar números artificialmente baixos para a sua lucratividade.  

Outro fator influente sobre a internacionalização de empresas é o tamanho da 

empresa (REID, 1981) no qual as empresas maiores experimentariam menos 

restrições à exportação, tendo em vista sua (suposta) maior disponibilidade de 

recursos financeiros e humanos. Bonaccorsi (1992) argumentou que haveria uma 

relação entre tamanho da empresa e probabilidade de a empresa ser exportadora e 

tal relação poderia afetar conclusões acerca do tamanho da empresa sobre o 

desempenho de exportação quando este é operacionalizado por meio da 

intensidade de exportação.  

Sobre a extensão geográfica de atuação da empresa, Ietto-Gillies (2001) 

propõe que para medir a extensão geográfica do processo de internacionalização 

devem ser utilizadas variáveis como número de países onde a empresa atua, o grau 

de dispersão das atividades da empresa em áreas específicas ou ainda o índice de 

concentração espacial das atividades da empresa.  Complementando a idéia da 

extensão geográfica, porém com foco no aspecto cultural, Cho e Padmanabhan 

(2005), num estudo do impacto da distância cultural sobre a preferência por 

determinados modos de propriedade das operações no exterior, sugerem que 

haveria efeitos de interação entre a distância cultural e a experiência acumulada na 

empresa.  
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Kim et al (2002) destacam que a diversificação internacional promove uma 

performance superior em grandes empresas. Georgiou, Freemann e Edwards 

(2005), mostram que apesar de recursos financeiros e humanos limitados, a 

diversificação internacional pode promover uma melhor performance em pequenas 

empresas também, e esta performance pode mudar dependendo do modo de 

entrada escolhido. Zou, Taylor e Osland (1998) também mostram relação em 

estudos sobre internacionalização que associam a performance principalmente a 

resultados não-financeiros, onde a internacionalização promove uma qualificação da 

empresa e da gerência e desenvolvimento da rede de contatos, o que permite a 

empresa entrar em mais mercados. 

Estudos nacionais e internacionais indicam que muitas empresas se 

internacionalizam por meio da exportação, porém algumas deficiências como 

recursos financeiros e humanos podem demonstram limitações à internacionalização 

(CARNEIRO, 2007; FLORIANI, 2010; BIJMOLT; ZWART, 1994).  

 Floriani (2010) entende que expandir para mercados externos pode 

representar uma importante oportunidade para a empresa a qual gera crescimento e 

valor. No entanto salienta que muitos desafios estão associados ao conhecimento e 

à capacidade específica em atuar com sucesso no mercado internacional. Acredita-

se que quanto maior for o percentual de vendas no exterior sobre percentual de 

vendas totais; as características da empresa (número de funcionários) e número de 

países que as empresas exportam maior seria o envolvimento internacional da 

organização compõem o construto grau de internacionalização.   

Em relação ao percentual de vendas para o mercado externo sobre as vendas 

totais da empresa, o estudo de Forte e Sette Júnior (2005), apresenta uma 

adaptação à Escala de Sullivan para realidade brasileira. Propuseram indicadores 

que influenciam o Grau de Internacionalização das empresas brasileiras, como o 

indicador de vendas externas sobre vendas totais, ativos no exterior sobre ativos 

totais, número de subsidiárias no exterior sobre subsidiárias totais, porcentagem de 

exportação para os três principais destinos, relação do número de anos da fundação 

da empresa.  

Sobre as características da empresa (tamanho, número de funcionários) 

Cavusgil e Kirpalani (1993) pesquisaram 130 operações de exportação e concluíram 

que os fatores que impactavam o sucesso das pequenas empresas eram diferentes 

daqueles que explicavam o sucesso de grandes empresas, o que sugeria ser o 



 

 

41 

tamanho da empresa uma importante variável de controle. Em outro estudo, Louter, 

Ouwerkerk e Bakker (1991) propuseram que haveria três fatores independentes que 

explicariam o sucesso das operações de exportação: características da empresa, 

fatores relacionados à estratégia de marketing (número de países para os quais a 

empresa exporta; segmentação e estratégia de entrada no exterior) e fatores 

relacionados à atitude dos executivos.  

O tempo de experiência em mercados internacionais também demonstra o 

grau de internacionalização das empresas, conforme demonstrado na pesquisa de 

Louter et al (1991) com 165 exportadores holandeses. Os pesquisadores concluíram 

que o número de anos de experiência com exportação e a motivação e educação 

dos empregados não apresentaram efeitos significativos sobre o desempenho. 

Por fim, Kim et al (2002) destacam que a diversificação internacional promove 

um desempenho superior em grandes empresas. Georgiou, Freemann e Edwards 

(2005), mostram que apesar de recursos financeiros e humanos limitados, a 

diversificação internacional pode promover um melhor desempenho em pequenas 

empresas também. Sobre a extensão geográfica de atuação da empresa, Ietto-

Gillies (2001) propõe que, para medir a extensão geográfica do processo de 

internacionalização devem ser utilizadas variáveis como número de países onde a 

empresa atua o grau de dispersão das atividades da empresa em áreas específicas 

ou ainda o índice de concentração espacial das atividades da empresa.  

Em função das perspectivas comportamental e econômica adotadas como 

base para a definição das variáveis que formam o construto serão identificados 

fatores que constam em estudos anteriores e que combinam as duas vertentes, 

conforme Quadro 4. 

 

 

Construto Variáveis  Referencial teórico 

 

 

Grau de internacionalização 

Percentual de vendas de 
exportação sobre total de 
vendas 

Forte e Sette Júnior (2005) 

Carneiro (2009) 

Número de países  Ouwerkerk e Bakker (1991) 

Tempo de experiência no 
mercado internacional 

Louter et al (1991) 

Características da empresa 
(tamanho e número de 
funcionários) 

Cavusgil e Kirpalani (1993) 

Ouwerkerk e Bakker (1991) 
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Desempenho  Indicadores de satisfação 
com a exportação (valor total 
exportado, conquista de 
novos clientes, quantidade 
de países, resultados gerais 
da exportação) 

Sullivan (1994); Floriani 

(2010) 

Quadro 4: Variáveis que formam o construto da pesquisa 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2011)  

 

Observa-se que o setor têxtil brasileiro e, em especial, catarinense sofre com 

a concorrência chinesa tanto no preço praticado quanto na qualidade oferecida. Diz-

se que o país está caminhando para a desindustrialização, pois há 

aproximadamente duas décadas não existem mudanças nas políticas de incentivo à 

produção têxtil no Brasil. Além disso, empresas têxteis estão transferindo suas 

atividades para outros países e exportando para o Brasil promovendo aumento da 

importação. 
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3 METODOLOGIA 

A pesquisa científica analisa os fatos que ocorrem, como eles se justapõem e 

se interrelacionam, analisando características diferenciadas e numéricas, as quais 

procurarão provas à existência de relações entre as variáveis (SILVEIRA, 2004). 

Este estudo será qualitativo e quantitativo de caráter exploratório-descritivo. O 

exploratório, segundo Malhotra (2001), tem como principal objetivo prover a 

compreensão do problema enfrentado pelo pesquisador. É utilizada para obter 

dados adicionais antes que se possa desenvolver uma abordagem. Esse método 

pode ser utilizado para formular um problema ou defini-lo com maior precisão, 

identificar cursos alternativos de ação, desenvolver hipóteses, isolar variáveis e 

relações-chave para exame posterior, obter critérios para desenvolver uma 

abordagem do problema e estabelecer prioridades para pesquisas posteriores. 

Em termos gerais, a pesquisa exploratória é significativa em situações em que 

o pesquisador não conheça especificamente o problema em estudo. Esse tipo de 

pesquisa permite explorar, esclarecer e modificar conceitos e idéias e, com isso, 

desenvolver problemas ou hipóteses mais específicos para outros estudos dentro 

dessa mesma temática, que no caso específico do estudo se trata do Grau de 

Internacionalização das empresas têxteis catarinenses.  

A pesquisa descritiva, por sua vez, é um tipo de pesquisa conclusiva que tem 

como principal objetivo a descrição de algo, normalmente características ou funções 

de mercado estando interessada em descobrir e observar fenômenos, procurando 

descrevê-los, classificá-los e interpretá-los (MALHOTRA, 2001; RUDIO, 2002).  

Esta pesquisa utilizará uma abordagem multimétodo.  De acordo com Brewer 

e Hunter (1989) apud Hoppen et al (2000) é a utilização de mais de uma 

metodologia de pesquisa. A abordagem multimétodo enfoca o princípio de 

convergência, procedendo-se de modo que os resultados de um mesmo problema 

de pesquisa, com a utilização de métodos diferentes, sejam similares ou até 

idênticos.  

Creswell (1994) defende o uso dos dois métodos de pesquisa de uma forma 

integrada, ou seja, utilizar em uma mesma pesquisa uma metodologia quantitativa e 

qualitativa. Segundo ele, a concepção de mesclar as duas metodologias tem suas 

origens em 1959, com Campbell e Fisk, que utilizaram os dois métodos de pesquisa. 

Baseado nas estratégias militares a triangulação é a combinação de diferentes 
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metodologias para obter informações suficientes e compreender um fenômeno social 

(DENZIN, 1978).  

Ainda sobre triangulação de dados, Yin (2001) destaca que a utilização de 

várias fontes de evidências (documentação, registros em arquivos, entrevistas, 

observações diretas, observação participante, artefatos físicos), organização e 

documentação de dados coletados e também o encadeamento das evidências 

aumentam a confiabilidade das informações. 

De acordo com Creswell (1994), o conceito da utilização de múltiplos métodos 

continua a evoluir, sendo que em 1992, Grant e Fine citam inúmeras ilustrações de 

combinações na literatura, oferecendo observações suplementares com 

estruturações, sugerindo as vantagens de se misturar diferentes métodos de 

pesquisa. Outros autores também relevantes que introduziram o conceito de uma 

pesquisa quantitativa e qualitativa em um mesmo estudo foram Greene, Caracelli e 

Graham (1989), Mathinson (1988), Swanson (1992) e Greene et al. (1989), 

(CRESWELL, 1994). 

O estudo aborda duas etapas de coletas de dados, a qualitativa e a 

quantitativa, utilizando na primeira etapa a entrevista em profundidade e, na 

segunda, o questionário. A escolha pelas empresas catarinenses do setor têxtil é 

justificada não só por conta da representatividade desta indústria em anos 

passados, já que na década de 1960 a indústria têxtil catarinense respondia por 

16,3% da produção industrial bruta do estado e empregava 20% de todos os 

trabalhadores da indústria. Mas também, porque na década de 1990 houve maciço 

investimento em tecnologia e expansão da capacidade produtiva, permitindo que 

grandes fabricantes aumentassem sua participação no mercado externo. Além 

desses fatores, recentes mudanças configuraram um novo cenário para o setor têxtil 

no estado de Santa Catarina, sendo que sinais de retração na atividade com o 

mercado externo foram percebidos nos últimos anos.  

 

3.1 Abordagem Qualitativa da Pesquisa  

De acordo com Malhotra (2001), a metodologia qualitativa é constituída por 

um conjunto de técnicas interpretativas que têm por meta retraçar, decodificar ou 

traduzir fenômenos sociais naturais, com vistas à obtenção de elementos relevantes 

para descrever ou explicar estes fenômenos. Além disso, a pesquisa qualitativa 
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permite verificar com afinco a complexidade de fenômenos (MINAYO, 1992). Pode-

se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias 

e quase sempre envolvem entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a 

compreensão (GIL, 2002). A fase qualitativa teve como objetivo identificar a 

percepção das empresas sobre o envolvimento da mesma com o mercado 

internacional, especialmente por meio da exportação.  

A coleta dos dados, nesta fase, foi composta por entrevistas em profundidade, 

instrumento privilegiado de acesso à experiência dos atores sociais e que constituem 

fonte essencial de evidências já que tratam de questões humanas (POUPART, 2008; 

YIN, 2001). A partir de leituras realizadas, gerou-se um protocolo de entrevistas 

(APÊNDICE A) o qual foi utilizado como um check list para as entrevistas em 

profundidade, realizadas com experts catarinenses de empresas têxteis que têm 

operações com o mercado internacional. Nas entrevistas foram usadas variáveis 

relacionadas à estrutura da empresa, experiência dos executivos, dispersão das 

operações internacionais e desempenho as quais se demonstraram significativas 

para Sullivan (1994).  

Poupart (2008) destaca que as entrevistas constituem uma porta de acesso 

às realidades sociais, abrindo a possibilidade de compreender e conhecer 

internamente os dilemas e questões enfrentados pelos atores sociais. E acrescenta 

que a entrevista do tipo qualitativa é necessária por haver uma exploração em 

profundidade da perspectiva dos atores sociais, sendo considerada indispensável 

para uma exata apreensão e compreensão das condutas sociais. No entanto, Yin 

(2001) ressalta que os resultados das entrevistas devem ser corroborados com 

outras fontes de dados.  

Este instrumento tem como objetivo identificar as principais variáveis, ou seja, 

atributos e características necessárias para a função de negociador. Poupart (2008), 

afirma que ela constitui um meio eficaz para coletar informações sobre estruturas e o 

funcionamento de um grupo, uma instituição, ou, mais globalmente, uma formação 

social determinada. Os levantamentos de experiência com experts no assunto se 

caracterizam por serem uma forma de coleta de dados, em função dos objetivos da 

pesquisa e para adquirir conhecimento sobre o tema, procurando identificar 

preferências, importâncias e preocupações pessoais do entrevistado. De acordo com 

Malhotra (2001), a diversidade de experiências possibilita descobrir motivações, 
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crenças, atitudes e sensações subjacentes sobre um tópico, uma visão ampla do 

tema e com diferentes pontos de vista sobre o problema. 

De acordo com Malhotra (2001), a principal utilidade das entrevistas em 

profundidade é a pesquisa exploratória, que proporciona análise pessoal e 

entendimento, gerando variáveis importantes para o desenvolvimento e continuidade 

da pesquisa. Sierra (1998) aponta que a entrevista em profundidade é um tipo de 

entrevista no qual o objeto de investigação está constituído pelas experiências, 

ideias, valores e estrutura simbólica do entrevistado, construindo um quadro geral e 

dinâmico da configuração vivencial e cognitiva do sujeito.  

Outra questão referente à entrevista em profundidade é o número de experts 

a serem entrevistados.  De acordo com alguns autores como Dillon et. al. (1994), 

Rossi e Slongo (1998) e Malhotra (2001), não há um número definido de entrevistas, 

o que deve orientar esta etapa é a qualidade das informações, considerando ideal, 

na prática, o número a partir do qual começa a predominar a repetição de respostas. 

A partir do momento que o entrevistador percebe a repetição das informações, deve 

suspender novas entrevistas. 

Nesta fase, adotou-se o critério da conveniência, que economiza recursos 

financeiros e esforços, mas pode fornecer dados de modo seguro. (MILES; 

HUBERMAN, 1994). Contudo, foram observados fatores como a origem da empresa 

catarinense e também a adoção de práticas de exportação. A partir dessas 

observações, buscou-se a colaboração de dez empresas conhecidas pela 

pesquisadora para efetuar os primeiros estudos e, por fim, 4 empresas permitiram 

que a entrevista fosse realizada. O critério escolhido foi o de acessibilidade, 

considerado por Malhotra (2001) como amostragem por conveniência que visa obter 

uma amostra de elementos convenientes, selecionados pelo entrevistador.  

Os dados primários desta fase foram coletados por meio de entrevistas com 

seis empresários de quatro empresas diferentes, no período de Agosto a Outubro de 

2010, perfazendo um total de 4 horas de gravação. Inicialmente os contatos foram 

feitos por telefone ou e-mail e posteriormente agendada visita pessoal para 

entrevista. Outras empresas foram contatadas, porém não foi possível entrevistar o 

responsável pelo departamento de exportação. A escolha dos respondentes deu-se 

pelo acesso e disponibilidade do expert. As entrevistas seguiram um protocolo de 

entrevistas baseado na teoria revisada, foram transcritas e analisadas procurando 
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identificar a teoria estudada sobre o GRI nas decisões de internacionalização de 

cada empresa.  

Como exemplo, observou-se o estudo Knight e Kim (2009) que investigou 

empiricamente a internacionalização das PMEs por meio de 16 entrevistas em 

diferentes empresas com diretores de exportação a fim de conhecer fatores gerais 

sobre cada empresa, competências particulares de cada uma. Na segunda fase da 

pesquisa, foram aplicados questionários (survey) utilizando escala de Likert com 

base nos resultados da primeira fase e também na ampla revisão bibliográfica 

realizada. 

Neste estudo, adotou-se como procedimento nas entrevistas: a) explicar ao 

respondente os objetivos da pesquisa como a importância das respostas para os 

resultados finais da pesquisa; b) utilizar roteiro semiestruturado para conduzir a 

conversa e obter dados essenciais ao estudo; c) registrar o conteúdo da entrevista 

por meio de gravação, com aceite do entrevistado; d) as entrevistas foram realizadas 

com diretores ou gerentes ligados à área de exportação da empresa. 

Os dados coletados nesta fase foram utilizados como base para a confecção 

do questionário que serviu como instrumento de coleta de dados da fase 

quantitativa. 

3.2 Abordagem Quantitativa da Pesquisa 

Com base nos resultados da coleta de dados da fase qualitativa, foi 

organizada a etapa quantitativa, que de acordo com Trujillo (2003) são mais 

adequadas para apurar opiniões e atitudes explícitas e conscientes dos 

entrevistados, já que utilizam questionários ou instrumentos estruturados. A 

amostragem deve ser representativa de modo que se generalizem os dados 

projetados para aquele universo. O objetivo da pesquisa quantitativa é mensurar e 

permitir o teste de hipóteses, já que os resultados são mais concretos e, dessa 

forma, menos passíveis de erros de interpretação. Em muitas situações geram-se 

índices que podem ser comparados ao longo do tempo, permitindo traçar um 

histórico da informação. 

Esta segunda fase da pesquisa tem o mesmo objetivo da primeira, ou seja, 

identificar o grau de internacionalização das empresas do setor têxtil catarinense. 

Este estudo caracteriza-se pela dimensão transversal (cross sectional), ou seja, a 

coleta de dados ocorre em um só momento descrevendo variáveis em um dado 
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momento (SAMPIERI et al, 1991). O foco inicial deste estudo era investigar somente 

as empresas do setor têxtil e de confecções cadastradas no banco de dados da 

Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC) e indicadas como 

exportadoras. No entanto, após verificação dos dados disponíveis observou-se que 

não seria possível manter esse foco em função do pequeno número de empresas 

exportadoras cadastradas e dados desatualizados. A solução encontrada foi utilizar 

também os dados disponibilizados pelo Serviço de Apoio das Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) de Santa Catarina em estudo realizado sobre o setor têxtil e de 

confecções nos anos de 2006 a 2009.   

O método de escolha da amostra foi o não-probabilístico por conveniência 

pelo critério de acessibilidade. De acordo com alguns autores como Gil (1994) e 

Malhotra (2001), o método de amostragem é o não probabilístico por conveniência e, 

portanto não poderá ser rigorosamente observada a representatividade da amostra 

em relação à população-alvo. A amostra por conveniência, de acordo com Malhotra 

(2001), é a menos dispendiosa, porém estão presentes muitas fontes potenciais de 

tendenciosidade da seleção. Não é possível, com esta técnica, fazer generalizações, 

mas pode ser utilizada em pesquisas exploratórias para gerar idéias, intuições ou 

hipóteses.  

 Como população deste estudo foram identificadas, inicialmente, 132 

empresas classificadas como exportadoras na FIESC. Para isso utilizou-se como 

filtro o código de Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) para 

empresas têxteis e de vestuário, calçados e artefatos de tecidos e 24 empresas 

classificadas como exportadoras para o SEBRAE. Foram feitas tentativas de contato 

pelo telefone com todas as empresas, no entanto 27 não foram encontradas 

(número de telefone inexistente ou não atenderam). As 129 empresas restantes 

foram contatadas, sempre sendo estabelecido o contato com gerentes ou diretores 

de exportação. A pesquisa era apresentada e simultaneamente a empresa era 

informada que receberia um questionário por correio eletrônico para responder. Esta 

fase foi realizada com o auxílio de uma acadêmica do curso de Comércio Exterior e 

que trabalha em empresa júnior. Aproximadamente 37% declararam não serem 

exportadoras, embora fossem classificadas desta forma nos bancos de dados 

consultados, sendo extraídas da amostra. Ao final desta análise, restaram 83 

empresas para serem pesquisadas.  
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O envio do questionário obedeceu três etapas: na primeira, no dia 05 de abril, 

83 questionários foram encaminhados por e-mail, cada e-mail foi enviado 

individualmente e nominalmente para o diretor ou gerente de exportação.  Destes 08 

retornaram por endereço inexistente e 04 questionários foram recebidos em boa 

ordem. Os erros com endereços eletrônicos foram solucionados, sendo novamente 

encaminhados os 08 questionários. Após 10 dias do envio da primeira etapa, os 

demais e-mails foram enviados e mais 20 e-mails foram respondidos com os 

questionários adequadamente preenchidos. Por fim, a terceira etapa ocorreu no dia 

12 de Maio, quando novamente foram contatadas as empresas por telefone 

informando o novo envio do questionário e confirmando a disponibilidade para 

participar da pesquisa. Foram recebidos 22 questionários respondidos, 18 retornos 

declararam não poder preencher o questionário por políticas internas da empresa ou 

então por falta de tempo. Os demais não responderam ao e-mail. Ao todo, 46 

empresas responderam o questionário representando 54% do total de empresas 

válidas para o estudo.  

Anteriormente à coleta de dados com o envio do questionário, foram 

realizados pré-testes deste instrumento no mês de Fevereiro de 2011. No pré-teste 

buscou-se não só verificar possíveis falhas na elaboração do questionário como 

também receber contribuições para seu melhor entendimento e conhecer o tempo 

estimado para respondê-lo. O teste foi constituído por dezoito questionários 

enviados aos empresários e pesquisadores experts na área de internacionalização 

de empresas, sendo que 10 deles retornaram, emitindo parecer à respeito do 

instrumento elaborado.  

O pré-teste do questionário (APÊNDICE B) trouxe contribuições importantes 

para a finalização do mesmo, como exemplo: a) alteração na apresentação das 

escalas de Likert; b) categorização; c) abertura/ destaque para o tema importação; d) 

ordem das questões; e) opção de respostas (múltipla escolha); f) inclusão dos 

principais países exportadores e importadores do produto em cada um dos 3 anos 

pesquisados (2000, 2005 e 2010); g) explicitação que o objetivo do questionário é 

conhecer a percepção da organização, e não do respondente; h) layout das 

questões. As sugestões foram atendidas conforme o contexto da pesquisa. O 

instrumento para coleta de dados foi finalizado e enviado no mês de Abril de 2011 

para 83 empresas exportadoras juntamente com carta de apresentação da pesquisa 
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(APÊNDICE D) e contato da mestranda e professora orientadora, para que o 

respondente pudesse sanar eventuais dúvidas. 

 

3.2.1 Instrumento de pesquisa: questionário  

 

Na segunda fase da pesquisa, conforme comentado na seção anterior, 

utilizou-se para coleta de dados o questionário (APÊNDICE C). Considerando o 

objetivo da pesquisa, buscou-se estudar o comportamento de determinada 

população por meio de uma amostra considerável. (MALHOTRA, 2001; HAIR JR. et 

al, 2009). As questões formuladas para este instrumento tiveram como base a 

pesquisa teórica realizada conforme o Quadro 5 e adequados aos objetivos do 

trabalho.   
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Percentual de vendas de exportação sobre o total de vendas da 
empresa. (FORTE e SETTE JR, 2005; CARNEIRO, 2007) 
 
Principais países responsáveis pelo maior faturamento da 
exportação.(IETTO-GILIES, 2001; KUTSCHKER,1994;  
CARNEIRO, 2007; GRANT, 1987; GOMES E RAMASWAMY, 
1999). 

 
Quantidade de países que a empresa exporta (JOHANSON e 
VAHLNE, 1990; BARTLETT; GHOSHAL, 2000; RUIGROK, 
WAGNER (2003) 
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Expectativa da empresa sobre os resultados da exportação nos 
próximos dois anos. (FLORIANI, 2010) 
 
Tipos de operação no exterior (RODRIGUES, 2004; CASSAR, 

2004; FLORIANI, 2010).  

 
Número de funcionários e unidades no exterior (SULLIVAN, 
1994) 
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Principais países responsáveis pelo maior faturamento da 
exportação.(IETTO-GILIES, 2001; KUTSCHKER,1994;  
CARNEIRO, 2007; GRANT, 1987; GOMES E RAMASWAMY, 
1999). 
 
Tendência em relação às operações comerciais internacionais 
para a empresa nos próximos dois anos (FORTE e SETTE JR. 
2005) 
 
 
Percentual de vendas de exportação sobre o total de vendas da 
empresa. (FORTE e SETTE JR, 2005; CARNEIRO, 2007) 

Quadro 5: Relação teórico-empírica utilizada na elaboração do questionário 
Fonte: Adaptado de Pereira (2006,p. 156) 

 

No entanto, as questões também receberam contribuição dos dados primários 

coletados por meio das entrevistas, especialmente no que tange às mudanças no 

perfil das empresas nos últimos dez anos, como por exemplo: “desde 2006 a 

companhia vem focando o mercado interno com absoluto sucesso, deixando em 

segundo plano as exportações pela sua baixa rentabilidade”, citado por um dos 

entrevistados.  

Na fase quantitativa também se observou algumas considerações neste 

sentido, neste caso o diretor da empresa não respondeu o questionário, no entanto 

expos sua opinião sobre o assunto. “Não vemos perspectiva de possibilidades para 

exportar, com essa taxa de câmbio e o custo Brasil não temos competitividade para 

exportar. Importamos fios e maquinários desde 1995. O momento para a indústria 

nacional está bem complicado, fala-se em desindustrialização, e isso é bem real, é 

só verificar nas grandes lojas de varejo a quantidade de produtos manufaturados 

vindos de países asiáticos. O nosso governo não tem mostrado grande preocupação 

quanto a esse problema.” 

No questionário foram perguntados aspectos relacionados à 

internacionalização da empresa, à importação, às expectativas para a 

internacionalização e ao perfil da empresa. 

Na primeira categoria, intitulada “sobre a internacionalização” questionou-

se, aspectos relacionados ao desempenho atual da empresa (questão 6) e também: 

Os principais países responsáveis pelo maior faturamento da empresa e para 

quantos países a empresa exportou nos anos 2000, 2005 e 2010. O objetivo da 

questão era verificar para quais mercados a empresa mantém a exportação e 

também identificar a quantidade de mercados relevantes no faturamento da 
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exportação. Sobre o aspecto de dispersão das atividades da empresa, Ietto-Gillies 

(2001) o considera fator importante para o grau de intenacionalização. Autores como 

Kutschker (1994) e Sullivan (1994) propõem atribuir pesos aos países externos, 

dependendo da sua distância cultural e geográfica em relação ao país de origem. 

Este indicador também é citado em outros estudos (CARNEIRO, 2007; GRANT, 

1987; GOMES e RAMASWAMY, 1999). 

Tempo de experiência com o mercado internacional, especialmente pela 

exportação. A exportação é o caminho mais usual e simplificado para entrada em 

mercados internacionais (FLORIANI, 2010; CASSAR, 2004), contudo Sullivan (1994) 

destaca a experiência internacional como indicador de grau de internacionalização, a 

qual é medida pelo número de anos acumulados de trabalho no exterior. Nesta 

questão buscou-se identificar a experiência internacional de cada empresa 

pesquisada. Na vertente comportamental para grau de inernacionalização também 

se identifica o fator tempo como indicador de acumulação de experiência 

(JOHANSON e VAHLNE, 1990; BARTLETT; GHOSHAL, 2000). Ruigrok e Wagner 

(2003) tendo como base empresas alemãs indicam que à medida que a empresa 

ganha experiência no exterior suas estratégias tornam-se proativas e o desempenho 

aumenta.  

Classificação das exportações. O intuito desta questão de múltipla escolha foi 

verificar o tipo de operação que a empresa desempenhava em relação ao mercado 

internacional, uma vez que o foco principal do estudo é o grau de 

internacionalização das empresas exportadoras. Observou-se que a exportação 

poderia ocorrer de forma indireta, direta ou por consórcios de exportação.  

A exportação indireta “é realizada por intermédio de empresas estabelecidas 

no Brasil, que adquirem produtos para exportá-los” (RODRIGUES, 2004, p. 226). 

Estes intermediários podem ser trading companies, empresas comerciais 

exclusivamente exportadoras, empresas comerciais importadoras e exportadoras. 

No caso da exportação direta, a operação consiste no faturamento da mercadoria 

exportada pelo próprio produtor ou comerciante ao importador, promovendo um 

envolvimento maior com o mercado (RODRIGUES, 2004; CASSAR, 2004).  

Os consórcios de exportação são motivados muitas vezes pela dependência 

de provedores, escassez de recursos humanos qualificados, desinformação sobre 

mercados ou falta de capital para investimento. Rodrigues (2004) destaca que os 

consórcios de exportação podem acontecer de diferentes maneiras, dependendo da 
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sua finalidade (consórcio de promoção de exportações, consórcio de vendas, 

consórcio de área ou país). 

Tipos de operação no exterior. Ainda com o objetivo de conhecer a 

internacionalização das empresas pesquisadas buscou-se identificar quais os tipos 

de operação a empresa mantém com o exterior além da exportação, como por 

exemplo, escritório próprio no exterior, lojas no exterior, centro de distribuição 

próprio no exterior, fabricação própria ou terceirizada no exterior e importação. Para 

os escritórios próprios no exterior Floriani (2010, p.58) expõe que “há benefícios 

como o aprendizado de mercado e do atendimento ao cliente, mas há um 

investimento financeiro maior, considerando o ambiente físico e contratação de 

pessoas”. A vantagem dos centros de distribuição próprios no exterior está em 

diminuir os riscos da exportação quanto à distribuição, havendo a necessidade de 

conhecer a cultura do mercado e a legislação para poder atuar. (FLORIANI, 2010).   

A segunda categoria, intitulada “sobre a importação” teve como objetivo 

verificar a interferência da importação no grau de internacionalização da empresa já 

que na fase qualitativa (entrevistas) o assunto foi amplamente comentado pelos 

executivos como fator de diminuição das exportações, gerando diminuição de 

produção e queda no número de funcionários.  

Observa-se que este movimento pode sugerir a desindustrialização, que se 

caracteriza pelo fato de uma empresa deixar de produzir no país e contratar outra 

empresa no exterior para realizar a produção em busca de custos menores, 

passando muitas vezes a importar o próprio produto para ser distribuído em seu país 

de origem. (FLORIANI, 2010) 

A terceira categoria teve o objetivo de verificar as “expectativas da 

internacionalização” para os próximos dois anos, definição de tempo decorrente 

das entrevistas na fase qualitativa, quando os empresários comentaram sobre a 

incerteza da exportação para o setor têxtil em função das questões cambiais, 

burocráticas e concorrenciais a longo prazo. Como pode ser verificado nas palavras 

do gerente de exportação: “há uma expulsão natural da indústria têxtil e é 

necessário buscar alternativas diferenciadas. Nos moldes do que ocorreu nos 

Estados Unidos e na Europa o Brasil poderá importar o fio de algodão e beneficiar a 

matéria-prima para manter a competitividade, já que o custo da matéria-prima deve 

permanecer em alta”.  
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Com o intuito de verificar o perfil e características “sobre a empresa” 

pesquisada, a quarta categoria tratou de questões como o tempo de experiência da 

empresa no mercado doméstico, número de funcionários no final do ano de 2010, 

percentual de vendas de exportação sobre o total de vendas, estrutura da empresa 

(departamento de exportação e subsidiárias no exterior), habilidades dos 

funcionários para atuar com o mercado internacional.  O estudo de Carneiro (2007) – 

que considerou os cinco mil maiores exportadores brasileiros – identificou que as 

receitas de exportação se apresentaram positivamente associadas ao status da 

atividade de exportação. No índice múltiplo de Sullivan (1994) o número de 

subsidiárias no exterior sobre o percentual do total de subsidiárias é considerado um 

importante fator estrutural para medir o grau de internacionalização de empresas.   

 
 

3.2.2 Tratamento e análise dos dados 

 

Os dados coletados por meio do questionário foram organizados e 

processados com o auxílio do software SPSS (Statistical Package for the Social 

Scienses). Neste trabalho utilizou-se a técnica de análise fatorial exploratória para 

verificar cada indicador utilizado na mensuração do construto. Uma análise fatorial é 

caracterizada como uma técnica de interdependência, na qual as variáveis não são 

divididas em conjuntos dependentes e independentes, ou seja, todas as variáveis 

são analisadas como um único fator. Esta técnica pode ser vista de uma perspectiva 

exploratória ou confirmatória (HAIR et al, 2009).  

 

3.2.3 Modelo conceitual-teórico  

 

No modelo conceitual-teórico (Figura 1) estão incluídas os principais 

indicadores identificados na teoria para compor o construto grau de 

internacionalização e demonstra também os indicadores para o desempenho e o 

grau de satisfação com o resultado da exportação para as empresas pesquisadas.  
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Figura 1: Modelo conceitual 
Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

O modelo apresentado possibilita a visualização do conjunto de variáveis que 

envolve o contruto GRI e a relação de dependência com o desempenho 

organizacional.  

 

3.3 Construção das variáveis de pesquisa 

 

A combinação de variáveis possibilita definir o construto grau de 

internacionalização e também inidicar possíveis relações entre eles. O construto, ou 

seja, o conceito que pode ser definido teoricamente porém não pode ser diretamente 

medido, pode ser definido por diferentes graus de especificidade, variando de 

conceitos muito limitados até aqueles mais complexos ou abstratos. Neste sentido, 

observa-se que um contruto não pode ser medido diretamente mas deve ser medido 

aproximadamente por indicadores múltiplos (HAIR et al, 2009). 

Como variáveis desse estudo têm-se variáveis relacionadas às medidas de 

desempenho com os resultados da exportação nos anos 2000, 2005 e 2010, ou 

seja, grau de satisfação para: conquista de novos clientes, valor total exportado, 

margem de lucro com a exportação, crescimento do volume da exportação, com o 

número de países que exporta e com os resultados gerais da exportação nos três 

períodos de tempo selecionados. Estas variáveis compõem o item 6 do questionário. 

Outras variáveis relacionados aos foram utilizados fatores estruturais, atitudinais e 

de extensão das atividades internacionais (SULLIVAN, 1994). 
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Para fatores estruturais utilizou-se o percentual de vendas de exportação 

sobre vendas totais; importação (produtos importados, influência da operação na 

estrutura da empresa como funcionários e produção); existência de departamento de 

exportação, número de funcionários e unidades no exterior. Em relação às 

atitudinais, as expectativas da internacionalização no que diz respeito aos resultados 

da exportação e à tendência das operações comerciais internacionais nos próximos 

dois anos foram verificadas. Sobre a extensão das atividades, observou-se a 

quantidade de países que a empresa exporta; tipo de exportação realizada pela 

empresa (exportação indireta, direta ou consórcio); tipos de operação da empresa no 

mercado externo (exportação, escritórios próprios, centros de distribuição, fabricação 

e lojas no exteiror, importação). 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA E ANÁLISE DOS DADOS   

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos neste estudo. 

Inicialmente, expõem-se os quatro casos estudados, a fim de demonstrar os 

resultados obtidos na etapa qualitativa. Na sequência é apresentado o perfil das 

empresas pesquisadas e também a análise descritiva dos dados.  

 

4.1 Primeira fase: pesquisa qualitativa (entrevistas) 

 

As entrevistas com experts em exportação das empresas selecionadas 

permitiram entender as principais mudanças que a internacionalização trouxe para 

cada uma delas, cada qual com um foco diferente em função da história vivenciada 

ao longo dos anos.  

Foram entrevistados seis empresários de quatro empresas diferentes (Quadro 

6), no período de Agosto a Outubro de 2010, perfazendo um total de 4 horas de 

gravação. Inicialmente os contatos foram feitos por telefone ou e-mail e 

posteriormente agendada visita pessoal e entrevista. Outras empresas foram 

contatadas, porém não foi possível entrevistar o responsável pelo departamento de 

exportação.  

A escolha dos respondentes aconteceu, primeiramente, pelo fato do 

conhecimento empírico adquirido nos vários anos de experiência em negociações 

internacionais e, em segundo lugar, pelo acesso e disponibilidade do expert. As 

entrevistas foram transcritas e analisadas procurando identificar a teoria estudada 

sobre o GRI nas decisões de internacionalização de cada empresa.  
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Fatores Empresa A  Empresa B  Empresa C  Empresa D 
 

Ano de 
fundação da 
empresa 

1898 1951 1957 1990 

Localização Brusque  São Bento do 
Sul  

Blumenau  Jaraguá do Sul  

Principal 
característica  

Cama e 
banho  

Cama, mesa e 
banho  

Camisaria  Produção de 
malha 

Número de 
funcionários 

1000 1000 1254 580 

Tempo de 
experiência no 
mercado 
internacional  
(empresa) 

 
35 anos  

 
38 anos  

 
30 anos  

 
10 anos  

 
Entrevistado 
 

 
Gerente de 
exportação 

 
Diretor de 
exportação 

a) Diretor de 
Exportação e 
Varejo 
b) Sales manager 
– brand exports 
c) Supervisor de 
exportação – 
private label 

  
Gerente de 
exportação  

Tempo de 
experiência no 
mercado 
internacional  
(diretores) 

 
40 anos  

 
38 anos  

 
30 anos  

 
2 anos  

Principais 
mercados para 
exportação em 
2010 

Líbano, 
Dubai, 
Quaiti, Omã 
e Síria.   

Alemanha, 
Canadá, 
Espanha, 
Suiça e 
Argentina 

Paraguai, Peru, 
Argentina e 
Venezuela 

Bolívia, 
Paraguai e 
Uruguai 

Percentual de 
produção 
destinado ao 
exterior 

 
10% 

 
7% 

 
5% 

 
10% 

Quadro 6: Principais referências das entrevistas  
Fonte: Dados da pesquisa (2010) 

 

A seguir são apresentadas as entrevistas.  

 

a) Empresa A 
Respondente: gerente de exportação 

 

A empresa foi fundada em 1898 quando ainda produzia bordados finos trazidos 

da Alemanha. A partir de então foi expandindo e em 1930 passou a produzir toalhas 

de banho. Em 1975, a empresa deu início às exportações. Apesar dos constantes 

reajustes políticos e de toda a instabilidade que envolve o comércio exterior 
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brasileiro, a empresa mantém sua política de exportação e o relacionamento de 

confiança com seus clientes externos. 

 Desde 1996 está localizada no mesmo local numa área total de 850 mil 

metros quadrados e aproximadamente 60 mil metros quadrados de área construída, 

na cidade de Brusque (SC). Está, em um dos maiores pólos têxteis do Brasil e  

localizada próxima a portos e aeroportos, o que facilita o escoamento da produção 

para os mais distantes locais do mundo. A sua produção é totalmente verticalizada, 

passando pelos processos de fiação, tecelagem, beneficiamento e confecção. 

Destaca-se pelos seus sofisticados processos de produção e equipamentos 

atualizados. 

A empresa procura atender a exigências de seus clientes no mercado 

externo. Desde 2003 possui o certificado Öko-Tex, o qual tem que ser renovado 

anualmente, garantindo aos consumidores que os produtos utilizados na fabricação 

dos artigos não são nocivos a saúde do consumidor final. 

Em relação às atividades internacionais, o principal dirigente da exportação 

da empresa afirmou que, em 1975, quando a empresa iniciou suas atividades 

internacionais tinha a Europa como grande compradora a qual se apresentou como  

principal mercado durante os primeiros anos de atuação internacional da empresa.  

“A Alemanha destacou-se neste cenário por 15 anos, especialmente por questões 

de semelhança cultural, amizade entre os alemães e os imigrantes residentes na 

região de Brusque, além de certo grau de parentesco em alguns casos. Países como 

Escandinávia, Suécia, Canadá e Estados Unidos também foram importantes 

compradores dos produtos da empresa, porém com volume mais restrito.” 

 Sobre a estratégia de internacionalização utilizada, destacou-se que a partir 

dos anos 1990 houve uma pulverização de mercado intensificando a exportação 

para os Estados Unidos, Uruguai, Chile (fase em que o país estava vivenciando a 

extinção da sua indústria têxtil e proporcionou o grande volume da exportação, 

porém perdeu mercado para China e demais produtores asiáticos a partir de 2004), 

Argentina, França, Espanha, países no sul do Mediterrâneo, África do Sul, Oriente 

Médio, Austrália e Nova Zelândia. 

            Até 2004 a empresa apresentou crescimento considerável nas exportações, 

chegando a vender de 20% a 50% do volume de produção total para mais de 40 

países em todas as Américas e também na África. Ainda nesta década a queda do 
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Real no Brasil e a criação do Euro na Europa desestabilizaram as vendas para a 

Europa.  

 Atualmente vende aproximadamente 10% da produção para o mercado 

externo. Entre os principais países com os quais a empresa comercializa estão o 

Líbano, Dubai, Quaiti, Omã e Síria (“para este mercado em menor volume, pois há 

uma indústria têxtil forte e com grandes relações comerciais com o Líbano”). O 

principal fator para o declínio das vendas (em relação aos anos 1990) pode ser 

considerado o câmbio, de modo particular pela queda do dólar. Nesta relação, “a 

empresa exporta para manter os clientes atuais, já que só cobrem os custos fixos da 

produção, não gerando lucros com a operação”.  

 A concorrência asiática também influenciou este índice de venda, já que os 

produtores (na China) têm sua produção subsidiada pelo governo, o que gera uma 

diferença no custo total da produção e, consequentemente, um preço final mais 

competitivo. Por fim, a crise financeira global em 2008 também pode ser considerada 

um fator importante para a queda nas vendas para o mercado externo.  

Além dos fatores externos identificados, a reestruturação interna da empresa, 

problemas financeiros e administrativos também acarretaram na queda das vendas 

para o mercado externo. Isso pode ser observado no departamento de exportação 

que na década de 1990 era composta por 18 pessoas em quatro equipes distintas. 

Uma equipe era responsável pelo mercado da América Latina, outra pela América do 

Norte, uma pela Europa e por fim, uma equipe para Novos Mercados (Oriente Médio, 

Angola). Para cada mercado havia ainda um representante in loco. 

 Hoje o departamento é formado por 4 pessoas. O gerente que é responsável 

pelo mercado europeu. Há um assistente para o mercado dos Estados Unidos, outro 

para a América Latina e um assistente responsável pela tramitação burocrática da 

exportação e documentação. Há um responsável pelas vendas nos Estados Unidos, 

mas não é parte integrante da equipe da empresa.  

 A empresa fatura anualmente USD 10 milhões com venda de produtos da 

linha banho (toalhas de praia aveludada) – linha escolhida para exportação desde a 

década de 1990 – e tem como mercado-alvo países do Mediterrâneo (Grécia), 

Estados Unidos (Flórida), Oriente Médio e sul da Europa. “Apesar da dificuldade 

enfrentada pela forte concorrência com o mercado asiático, a empresa mantém o 

foco no sul da Europa e Grécia, pois possibilitam maior valor agregado e dão maior 

prestígio ao produto”. No mercado dos Estados Unidos, a empresa sente 
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dificuldades, porém permanece atuando, visto que o trabalho está voltado para os 

parques temáticos, onde são fornecedores do produto toalha especialmente para o 

parque Bush Garden.  

Na América Latina, as exportações são destinadas atualmente para México; 

Venezuela, Peru, Chile (sobre este mercado o executivo comenta que “no início da 

década de 1990 vendíamos um grande volume, porém perdemos mercado para 

China e demais produtores asiáticos”) e Argentina, “que se apresenta como principal 

comprador neste mercado por conta das Licenças Automáticas que agilizam e 

facilitam a exportação, além disso, são flexíveis e estão dispostos a pagar um pouco 

mais pelo produto com a qualidade catarinense, a comprar produtos mais baratos da 

China”. A Argentina já chegou a ser o segundo principal mercado comprador, e em 

termos de volume é o maior atualmente, fator justificado pelas semelhanças culturais 

e, também, pelo fato de o aumento no preço não ser tão significativo por conta da 

inflação nos dois países.  

Em relação às tendências de mercado, o executivo não só comenta a queda 

no consumo em geral nos Estados Unidos por conta da crise em 2008 como enfatiza  

o crescente custo do algodão (principal matéria-prima importada pela empresa). 

“Esse fato se dá em função da previsão de falta do produto no mercado para o 

próximo ano, safra comprometida por conta das intempéries do clima (enchentes no 

Paquistão, p.e.)” ele acrescenta.  

Sobre o mercado chinês, observou-se que os fatores mencionados 

anteriormente ocasionaram uma queda na produção, uma vez que muitos 

produtores encerraram suas operações diminuindo a oferta do produto. Porém os 

produtores chineses que permaneceram no mercado providenciaram melhora na 

qualidade dos produtos na linha banho e apesar de aumentarem o preço (seguindo 

na mesma tendência da escassez da matéria-prima) permanecem com preço final 

mais baixo que o produto nacional. Isto aumentou significativamente a 

competitividade, sendo hoje o design o que diferencia na venda e não somente a 

questão da pontualidade na entrega, fator que durante anos foi o grande diferencial 

do setor têxtil catarinense. “Portanto, o grande desafio para a empresa é justamente 

buscar o equilíbrio, um patamar de preço em relação ao custo do produto”.   

Ainda sobre tendências, o entrevistado advoga que a “indústria têxtil é 

característica típica de países subdesenvolvidos e à medida que o país se 

desenvolve, como o Brasil atualmente, há uma expulsão natural da indústria têxtil e 
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é necessário buscar alternativas diferenciadas. Nos moldes do que ocorreu nos 

Estados Unidos e na Europa (antiga e importante indústria têxtil que se transformou 

em laboratórios para análise de qualidade e desenvolvimento de novas tecnologias 

para o setor têxtil, porém sem produção alguma) o Brasil poderá importar o fio de 

algodão e beneficiar a matéria-prima para manter a competitividade, já que o custo 

da matéria-prima deve permanecer em alta”. No caso da empresa, foi verificado que 

esta readequação já vem acontecendo em relação ao tamanho e volume de 

produção. Por exemplo, de 1600 funcionários em 2000, passou para 1100 em 2010 

e a tendência é que este número chegue até o final do ano em 1000 funcionários. 

Além disso, a produção passa de 600 toneladas/mês para 400 toneladas/mês.  

O entrevistado não possui formação na área específica, mas atua no setor 

têxtil desde a década de 70, quando iniciou seu trabalho em Brusque em outra 

empresa do setor. Na década de 90 iniciou seu trabalho nesta empresa e desde 

então atua com mercado externo, sempre no departamento de exportação. “Sou um 

desbravador de mercados, visto que no auge da exportação da empresa eu passava 

aproximadamente 4 meses do ano prospectando novos clientes em diferentes 

países”.  

Finalmente, quando questionado sobre a influência do grau de 

internacionalização da empresa no desempenho organizacional da empresa, o 

entrevistado observa que houve períodos de grande e outros de pouca contribuição 

para este desempenho. Porém, “observa que o saldo é positivo, visto que no período 

de 1998 a 2004 o faturamento da empresa foi baseado na exportação”. Hoje a 

influência é bem menor, com uma importância bastante restrita.  

 

b) Empresa B 
Respondente: Diretor da Exportação  
 

A empresa iniciou suas atividades em 1951 com uma fábrica de teares em 

Santa Catarina que em pouco tempo dava sinais de expansão ao atuar em um novo 

segmento: o mercado de produtos têxteis felpudos. No entanto, o mercado 

internacional foi focado somente nos anos 70 quando a marca conquistou o mercado 

nacional e internacional.  

O diretor inicia sua fala comentando aspectos gerais sobre a empresa e 

informando que a mesma emprega atualmente 1000 funcionários. Atua como 
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importadora de produtos acabados, matérias-primas, fios e tecidos e desde 1973 

como exportadora de manufaturados têxteis. “O faturamento anual, ano-base 2009, 

foi de R$ 146 milhões, e para 2010 o faturamento registrado é R$ 170 milhões. O 

volume de produção em 2010 é de 4 mil toneladas, sendo que 7% desta quantidade 

é direcionada para o mercado externo, representado por aproximadamente 70 

clientes em 32 países. A empresa negocia principalmente com Alemanha, Canadá, 

Espanha, Suíça e Argentina.”  

Sobre o volume de vendas para o mercado externo, o diretor relata que, 

considerando seus 38 anos de atuação no mercado internacional, a empresa 

apresenta hoje um percentual bem menor que quando iniciou as exportações. 

Atualmente exporta 7% da produção total contra um índice de até 60% na década de 

80.  

O diretor de exportação relata que o monitoramento de concorrentes e de 

tendências não se dá somente pelo contato permanente com os clientes, verificando 

quais suas necessidades e desejos, mas também in loco, com inúmeras viagens ao 

exterior e prospecção de mercado. Quando se refere à preparação prévia quanto ao 

país que a empresa decide atuar, percebe que é necessário obter informações a 

respeito do mercado escolhido, conhecendo profundamente suas características e 

modus operandi das empresas daquele país.  

Porém, atualmente, entre os principais fatores que influenciam a exportação 

da empresa está o preço, que efetivamente define se a exportação será mantida ou 

não. Dentre as principais restrições em relação ao mercado internacional e às 

barreiras à exportação, apresenta-se a baixa competitividade dos produtos da 

empresa pela sobrevalorização do real, morosidade burocrática nos procedimentos 

do Comércio Exterior brasileiro e alta carga tributária para exportação.  

Em relação à estrutura da empresa, especificamente no setor da exportação, 

atualmente a equipe é formada pelo respondente da pesquisa, o diretor geral 

comercial que atua no mercado interno e externo há 30 anos e dois gerentes de 

exportação. 

Finalmente, ao explanar diretamente sobre o tema internacionalização da 

empresa, o diretor diz que “as operações de exportação e importação e de relação 

com o mercado internacional são essenciais para a sobrevivência da empresa, 

principalmente com as importações, por conta da aquisição de novas tecnologias e 

tendências mundiais”. Sobre a exportação, enfatiza que a influência é grande, porém 
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observa que a competitividade e as adversidades derivadas com o câmbio são 

pontos negativos. Relata que nenhuma empresa responsável irá voltar ao mercado 

externo (nesse ramo) investindo em produção, face a estas dificuldades do mercado, 

e complementa afirmando que “desde 2006 a companhia vem focando o mercado 

intermo com absoluto sucesso, deixando em segundo plano as exportações pela sua 

baixa rentabilidade”. 

 

c) Empresa C 

Respondente 1: Diretor de Exportação e Varejo 

Respondente 2: Sales Manager – Brand Exports  

Respondente 3: Supervisor de Exportação – Private Label  

 

A empresa foi fundada em 1957, mas iniciou o processo de exportação na 

década de 80 “numa condição de oportunidade”, ou seja, “exportavam para diversos 

países, mas com a única intenção de limpeza de estoque. A exportação não foi ação 

estratégica da empresa e sim uma solução”.  

O processo de exportação na empresa, como um processo estratégico, 

ocorreu na década de 1990 na fase anterior ao Mercosul, sendo um processo mais 

estruturado para Argentina e Uruguai, onde as possibilidades surgidas com o 

Mercosul oportunizavam a continuidade das operações nesses países. No entanto, o 

diretor relata que “a exportação na empresa, atualmente, não é um processo 

incentivado, por conta de questões cambiais”.  

A partir da metade dos anos 1990 foi criada uma estrutura de exportação no 

mercado de private label (comercialização de produtos com marcas de terceiros) e 

no mercado de marcas próprias. Nessa época, novos mercados de private label 

foram abertos além do Mercosul, como o dos Estados Unidos e Europa.  

No caso das marcas próprias, o executivo afirma que há dificuldades 

estruturais muito fortes neste mercado, visto que muitas vezes o próprio registro da 

marca nos países que a empresa deseja atuar é fator dificultador, especialmente 

quando o Brasil não é signatário de acordos, como exemplo o Tratado de Madrid, na 

Europa, aonde necessita entrar com um processo de registro de marca. 

 Além disso, as dificuldades também se estendem para a questão de 

desenvolvimento de ações de marketing. Neste caso, o private label viabiliza o 

negócio, tendo em vista que nas marcas próprias é necessário fazer investimento 
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em marketing, com um projeto de longo prazo e garantia de lucratividade. Além 

disso, a exportação traz margens de lucro muito reduzidas para a empresa. Estas 

margens reduzidas, aliadas com as dificuldades internas do país, quase que 

inviabilizam o investimento em marketing em outros países.  

Especialmente em países chamados pelo entrevistado de “menos maduros” o 

investimento em marketing fica inviável em função da instabilidade política e 

econômica destes países, podendo perder um investimento feito por conta de uma 

decisão política. Nesses países, o investimento em marketing para longo prazo é 

desencorajado pelos dirigentes da empresa.   

Sobre investir em países europeus, por exemplo, o diretor considera arriscado 

à medida que o país de origem pode ter alguma política modificada e atrapalhar as 

negociações, fazendo a exportação para aquele país deixe de acontecer. Desta 

forma, pode-se criar uma lacuna no mercado já que o consumidor conhece o produto 

e, ao desejá-lo, a empresa precisaria manter-se naquele mercado mesmo a 

exportação sendo inviável financeiramente.  

Sobre a decisão de exportar, o diretor comenta que a atividade exportadora “é 

uma aventura para as empresas brasileiras visto que, em relação ao Brasil, não tem 

nenhuma parte do ambiente favorável”. O país, em sua opinião, é um dos países 

mais inoperantes comercialmente, que há mais de 20 anos não faz um acordo 

comercial. “O único acordo comercial que o Brasil fez nestes 20 anos foi o Mercosul, 

e ainda não tem respeitado as obrigatoriedades, então o exportador fica órfão, pois 

não encontra respaldo nem mesmo com o que está previsto na lei”.  

Sobre acordos comerciais, acrescenta que o Brasil fez alguns acordos com 

países africanos e pobres que são admiráveis, porém esquecem a infraestrutura 

básica para que os mesmos possam ser colocados em prática. Não há, por exemplo, 

possibilidade de efetuar transferência de recursos de uma compra efetuada em 

Moçambique. A logística também não ajuda a alavancar a relação comercial entre 

estes países.  

Na maioria das vezes, “a exportação é mais desestimulante que estimulante”, 

e, salienta que todas as empresas que entraram nesta aventura não devem ter boas 

lembranças deste processo, pois quando o exportador não fica ao alento pela 

macroeconomia, fica pelos acordos comerciais, além disso, tem a questão das 

tarifas e do câmbio. Finaliza dizendo que “a empresa é completamente 

desestimulada no que tange à exportação”.  
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Em relação à competitividade do setor, a exportação torna-se inviável 

também, pois no segmento de camisaria a concorrência de produtos de alto valor 

agregado, cujas marcas são reconhecidas internacionalmente é muito intensa. Hoje, 

uma camisa da empresa no mercado internacional fica entre 18 e 30 dólares, 

enquanto os fornecedores asiáticos conseguem praticar preços para uma camisa por 

8 a 10 dólares, uma diferença substancial. Esse fator praticamente exclui a empresa 

de mercados ditos pelo entrevistado como “maduros”, como Estados Unidos e 

Europa, visto que têm acesso aos mercados asiáticos com muito mais opções.  

Quando questionado sobre a influência da internacionalização da empresa no 

desempenho organizacional, o entrevistado ressalta que embora com os fatores 

negativos citados anteriormente, a exportação apresenta-se como fator importante e 

positivo para a empresa, visto que ela foi fundamental em determinadas épocas, 

recuperando o fluxo de caixa da empresa.  

A empresa hoje possui 1.254 funcionários, 04 fábricas, sendo 03 em Santa 

Catarina e 01 no Paraná. Do volume total de produção, 95% é destinado ao 

mercado interno e somente 5% da capacidade de produção é destinada para o 

mercado externo. Hoje a empresa não exporta mais para Europa nem Estados 

Unidos, exporta para Argentina, Paraguai, Bolívia, Austrália e Angola. A empresa 

também já foi responsável por 80% do mercado exportador de camisas do Brasil, 

hoje este número chega a 45%. O faturamento registrado em 2009 foi de 145 

milhões de reais com lucro de 10 milhões, em 2010 o faturamento é de 175 milhões 

de reais.  

Sobre o perfil do entrevistado, observa-se que é formado em Engenharia 

Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, MBA em Gestão e 

Comércio Exterior. Além disso, participa ativamente da APEX Brasil e TexBrasil.  

Na segunda entrevista, concedida pelo Sales Manager – Brand Exports, o 

executivo relata que com a entrada da China o mercado têxtil ficou muito instável, 

em face da concorrência asiática. Hoje, a empresa faz o trabalho direcionado para o 

desenvolvimento da exportação das marcas da empresa no mercado externo que 

representam hoje um percentual de 3% da exportação da empresa com foco 

especial para a América do Sul.  

O executivo relata que “hoje o Paraguai é o melhor mercado externo para a 

marca, visto que nesta localidade há uma loja da marca na cidade de Encarnación”. 

Outros pontos de venda no mercado internacional estão localizados no Chile e 
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Bolívia, também com loja própria. Salienta que hoje o volume é pequeno (em torno 

de 1 milhão e meio de reais) porém se trata de um trabalho gradual e que tem como 

meta para os próximos anos a proximidade com o cliente e o acompanhamento no 

ponto de venda.    

A estratégia para os próximos cinco anos é buscar em feiras alguns clientes 

que sejam interessantes para a exportação das três marcas da empresa. O 

entrevistado finaliza ressaltando que “o dilema da empresa não é o produto pelo alto 

valor agregado, porém é a marca pouco conhecida no mercado internacional se 

comparada a grandes competidores de mercado como Lacoste, Rauph Lauren, 

Tommy” . 

Por fim, a última entrevista realizada na empresa, foi concedida pelo 

Supervisor de Exportação – Private Label, o qual enfatizou que “a exportação de 

private label já foi bem representativa em termos de volume”. Hoje o mercado 

atendido é Peru, Argentina, Venezuela. A principal função do departamento é 

apresentar aos clientes os tecidos nacionais e importados envolvidos na coleção da 

estação. Dentre os compradores internacionais está o Peru, que corresponde a 

aproximadamente 8% do total exportado via private label.  

Para operacionalizar a venda em mercados estrangeiros, possuem uma 

estrutura de representantes em outros países que abrem mercado e buscam novos 

clientes. Mensalmente ou bimensalmente o supervisor de exportação acompanha 

este representante em cada país. Esses representantes não são funcionários da 

empresa, e sim contratados e comissionados pelo volume de vendas.  

Sobre o volume de vendas em 2007, o private label representou até 20% do 

faturamento da empresa, e hoje é atribuído ao departamento somente 2%. Esta 

queda é remetida à crise mundial de 2008 e também às Licenças na Argentina, o 

que desestimulou a importação por pequenos compradores.  

 

d) Empresa D 
Respondente: gerente de exportação  
 

A empresa possui duas unidades, ambas em Santa Catarina. E tem 

praticamente 50 representantes no mercado interno e 6 no mercado externo 

(incluindo prepostos). Possui aproximadamente 600 funcionários.  
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Em relação à estratégia de internacionalização da empresa, o gerente relata que 

em função da globalização e a concorrência cada dia mais acirrada, “a empresa  

sentiu a necessidade em investir em novos mercados e formas  

de potencializar seus lucros, encontrando formas de aumentar a receita da  

empresa, expandindo os negócios para outros países, e encontrando novas  

formas em melhorar as compras para melhorar o lucro e elevar/ou manter a  

qualidade de seus produtos. Assim surgiu a necessidade em exportar e  

importar.” 

 Com o intuito em ampliar suas vendas, há 10 anos a empresa começou suas 

exportações para o Paraguai e Bolívia com representantes locais em cada país, que 

divulgam e vendem os produtos. No caso das importações de fios, maquinários e 

peças, verificou-se que iniciaram há aproximadamente 5 anos e eram originárias 

especialmente da Indía, Indonésia, Turquia, EUA, Alemanha, Itália. 

O faturamento anual da empresa “é estimado entre R$ 100.000.000,00 e  

R$ 200.000.000,00”. A produção total mensal de 600.000 quilogramas, sendo que 

somente 10% desta produção é destinada ao mercado externo o qual conta com 

clientes na Bolívia (12), Paraguai (30) e Uruguai (1). Sobre a estratégia de entrada 

no mercado internacional, a empresa enfatiza a exportação, tendo ainda 

representantes locais em cada país que atua. 

A empresa monitora concorrentes e de tendências de mercado por meio de  

pesquisas internacionais e nacionais e informações gerais do mercado, que pode 

ser feito através de clientes e/ou representantes. 

Sobre as principais restrições em relação ao mercado internacional à  

exportação o gerente elenca a distância geográfica e a cultura como principais 

barreiras. No entanto, “o benefício regime de Drawback, a diversificação de 

mercado, a economia do país, informações e participações em feiras, contato com 

outras culturas e costumes, qualificação dos colaboradores em função das 

exigências do mercado, vantagens em relação aos concorrentes internos, melhoria 

do controle de qualidade, venda do excedente da produção nacional e possibilidade 

de adquirir maior conhecimento, operacional, gerencial são fatores reconhecidos 

como impulsionadores da atividade internacional uma vez que permite à empresa 

ser mais conhecida nacional e internacionalmente, criando maior credibilidade 

inclusive no mercado local retendo a lealdade do cliente”.  
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Finalmente, ao fazer considerações sobre internacionalização e desempenho 

organizacional, o entrevistado afirma que há influência, “uma vez que as empresas 

precisam ficar ainda mais exigentes quanto a qualidade de seus produtos, e serviços 

prestados e ainda quanto a seus prestadores de serviços, pois tudo isso envolve o 

nome da empresa no mercado exterior, e também no mercado interno. Somente 

assim, conseguirá atingir uma fatia deste mercado que é tão competitivo. Quanto 

mais se exporta, o mercado fica cada vez mais exigente e faz com que a empresa 

busque constate melhorias em qualidade de produtos, de trabalho humano, em 

tecnologia”. Sobre perspectivas, o entrevistado enfatiza a possibilidade em aumentar 

as exportações nos países da América Latina. 

O Quadro 7 apresenta uma síntese das principais contribuições da fase de 

entrevistas para a fase quantitativa da pesquisa.  

Indicador Contribuição 

GRI  Iniciaram suas exportações no final da década de 70;  
 Apresentaram crescimento das exportações até o ano de 2004, 

chegando a vender para mais de 40 países. 
 Consideram a crise financeira global em 2008 fator importante para a 

queda nas vendas para o mercado externo e também que o 
crescente custo para importação do algodão dificulta a 
competitividade do setor.  

 Atualmente o número médio de países que as empresas 
entrevistadas exportam é de 10. 

 O principal mercado importador é a América Latina.  

Características 
da empresa 

 Possuem departamento específico para exportação. 
 Atuam como importadoras de produtos acabados, matérias-primas, 

fios e tecidos. 
 Não possuem unidades no exterior.  
 Possuem aproximadamente 1000 funcionários. 

Desempenho  Atualmente o número médio de países que as empresas 
entrevistadas exportam é de 10. 

 Apresentam a possibilidade de negociar com novos mercados como 
Oriente Médio, Angola, Austrália. 

 Atualmente exportam para manter os clientes atuais, porém sem 
gerar um grande lucro com a atividade exportadora.  

 Sobre os resultados gerais observam que apesar da queda no 
movimento atual de exportação o saldo é positivo visto anos 
anteriores. 

Volume de 
Exportação 

 Em 2004 chegaram a exportar 50% da produção 
 Houve uma readequação no volume de exportação, vendendo 

atualmente em média, aproximadamente 10% da produção para o 
mercado externo 

Quadro 7: Principais contribuições da etapa qualitativa 
Fonte: Dados da pesquisa (2010) 
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4.2 Segunda fase: pesquisa quantitativa (survey) 

Nesta seção são apresentados os resultados empíricos do trabalho. 

Inicialmente é apresentado o perfil das empresas pesquisadas e em seguida a 

análise descritiva dos dados, por meio de análise fatorial.  

 

 

4.2.1 Perfil das empresas pesquisadas 

 

As empresas pesquisadas, todas do setor têxtil, foram fundadas ao longo dos 

últimos 131 anos, caracterizando uma indústria tradicional no estado de Santa 

Catarina. A Tabela 1 apresenta a freqüência de empresas fundadas em períodos 

distintos. Aqui se pode verificar que, embora algumas sejam seculares, foi no 

período de 1991 a 2000 que a maioria das empresas pesquisadas iniciou as 

atividades no mercado nacional.  

 

Tabela 1: Ano de fundação das empresas pesquisadas 

Fundação Qtde empresas % empresas 

Entre 1880 e 1900 4 8,8 
Entre 1901 e 1940 3 6,6 
Entre 1941 e 1960 4 8,8 
Entre 1961 e 1980 9 19,5 
Entre 1981 e 1990 9 19,5 
Entre 1991 e 2000 12 26 
Entre 2001 e 2005 4 8,7 

Total  45 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

Sobre a experiência em mercados internacionais (BARTLETT; GHOSHAL, 

2000), grande parte das empresas atua no mercado externo não mais que 10 anos 

salvo 2 casos específicos nos quais a atuação internacional já ultrapassa quatro 

décadas. Esperava-se de certa forma, um resultado um pouco diferente, uma vez 

que de acordo com dados do BRDE (2006), na década de 1990, houve maciço 

investimento em tecnologia e expansão da capacidade produtiva, permitindo que 

grandes fabricantes aumentassem sua participação no mercado externo. A Tabela 2 

demonstra estes dados que foram coletados por meio da segunda questão “em que 

ano a empresa começou a exportar?”. Trata-se de uma questão aberta, por esse 

motivo alguns períodos foram agrupados com intuito de facilitar a leitura dos dados.  
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Tabela 2: Tempo de experiência da empresa no mercado internacional 

Tempo de experiência Qtde 
Empresa 

% 
Empresa 

De 2 a 5 anos 7 15,2 
De 6 a 10 anos 13 28,2 
De 11 a 16 anos 6 13,1 
De 18 a 24 anos 6 13,1 
De 25 a 39 anos 2 4,4 
De 40 a 51 anos 2 4,4 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

O número de anos de experiência com exportação também demonstra o grau 

de internacionalização das empresas, conforme demonstrado na pesquisa de Louter 

et al (1991) com 165 exportadores holandeses e indicado no referencial teórico 

deste trabalho.  

Para medir a extensão geográfica do processo de internacionalização também 

podem ser usadas variáveis como número de países onde a empresa atua (IETTO-

GILLIES, 2001) ou então, simplesmente a soma do número de países com que a 

empresa atua no exterior pode ser uma medida consistente para compor o grau de 

internacionalização (RAMASWAMY, 1995). A Tabela 3 identifica a quantidade de 

países que as empresas pesquisadas exportam. Tratou-se de uma questão aberta 

do questionário, na qual o respondente indicaria o número de países que exportou 

em cada período (2000, 2005 e 2010). Neste caso foi possível observar que no ano 

de 2000 somente cinco empresas exportavam para mais de trinta países e somente 

13 exportavam para até dez países distintos. Em 2005, houve uma inversão, sendo 

que mais empresas (23) passaram a exportar para até 10 países e menos empresas 

(6) para até trinta países, o que talvez pudesse indicar uma diminuição no grau de 

internacionalização destas empresas. Por fim, em 2010, 24 empresas tinham como 

mercado-alvo até dez países diferentes e somente duas para mais de 30 países. 

Percebe-se, de acordo com a Tabela 3 que ao longo dos dez anos analisados, 

houve aumento no número de empresas que exportam, no entanto estas exportam 

para menos países, quando comparado, por exemplo, com o ano de 2000. 
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Tabela 3: Quantidade de países que a empresa exporta (por período) 

 
Qtde de 
países 

2000 2005 2010 

# 
Empresas 

% 
Empresas 

# 
Empresas 

% 
Empresas 

# 
Empresas 

% 
Empresas 

1 a 5 7 15,3 15 32,5 16 34,7 
6 a10 6 13 8 17,4 8 17,4 
11 a 15 - - 3 6,5 5 10,9 
16 a 20 - - 1 2,2 4 9,1 
21 a 25 1 2,2 1 2,2 1 2,2 
26 a 30 - - - - 4 8,8 
31 a 35 3 6,6 4 8,7 - - 
36 a 40 1 2,2 - - - - 
41 a 45 - - 2 4,4 - - 
46 a 50 1 2,2 - - - - 
51 a 85 - - - - 1 2,2 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

Além de verificar fatores como experiência e extensão das atividades 

internacionais da empresa, neste momento o intuito foi analisar como ocorria a 

exportação realizada pela empresa. Referenciais teóricos (RODRIGUES, 2004; 

CASSAR, 2004) indicam diferenças entre exportações feitas diretamente pelo 

produtor, por meio de intermediários ou então por consórcios. É possível perceber 

também, através da experiência profissional da pesquisadora, que as exportações 

indiretas e por consórcio acontecem quando a empresa está iniciando a trajetória no 

mercado internacional e/ou possui recursos escassos, já no caso da exportação 

direta há um envolvimento maior com o mercado por conta do tempo de atuação em 

mercados internacionais ou então por conta da disponibilidade de recursos.  

 

Tabela 4: Classificação das exportações realizadas pelas empresas 

Tipo da exportação # Empresas % Empresa 

Indireta 16 34,8 
Consórcio 3 6,5 
Direta 41 89,1 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

O resultado apontado na Tabela 4, gerado por uma questão de múltipla 

escolha do questionário, indica que grande parte das empresas pesquisadas utiliza-

se de exportação direta, seguido de exportações indiretas.  

A Tabela 5 apresenta as empresas quanto ao tipo de operação que a mesma 

realiza com o mercado internacional, e foi obtida como resposta à pergunta de 

múltipla escolha “quais os tipos de operação no exterior que a empresa possui?”. 
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Previamente já era sabido que as empresas eram exportadoras, no entanto o intuito 

foi verificar se haveria outro tipo de envolvimento com o mercado externo.  

 

Tabela 5: Tipos de operação que a empresa realizada no exterior 
Tipo da operação no exterior # Empresas % Empresa 

Exportação 37 80,4 
Escritório próprio 4 8,7 
Lojas 4 8,7 
Fabricação terceirizada 7 15,2 
Fabricação própria 3 6,5 
Centro de distribuição 3 6,5 
Importação 28 60,9 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

Verificou-se que além da exportação algumas mantém outras formas de 

contato com o mercado internacional como, por exemplo, fabricação terceirizada e 

especialmente a importação.  

 A Tabela 6 foi gerada em função dos resultados para questões relativas à 

importação nos anos de 2000, 2005 e 2010. Foram questões do tipo fechadas sobre 

“o que importou?”; “Os produtos importados passam por processo produtivo antes da 

comercialização no Brasil?”; “houve aumento da importação?” ; “o quadro de 

funcionários foi reduzido por conta da importação?”; “diminuiu a produção no 

mercado nacional por conta da importação”?.  

 

Tabela 6: Atividades relacionadas à importação realizada pela empresa 

 
2000 

% Empresa 
2005 

% Empresa 
2010 

% Empresa 

Importou tecidos prontos 8,7 10,9 26,1 
Importou fios 28,3 26,1 37 
Importou peças e componenetes 17,4 21,7 28,3 
Importou maquinário 30,4 32,6 45,7 
Importou matéria-prima 28,3 39,1 47,8 
Produtos importados com produção no Brasil 47,8 47,8 58,7 
Houve aumento da importação 43,5 45,7 63 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

Neste caso, verificou-se que no ano de 2000 para 54,3% das empresas a 

importação não representou queda no número de funcionários da empresa e da 

mesma forma para 45,7% das pesquisadas afirmaram não ter interferido na 

produção no mercado nacional por conta do aumento da importação. Em 2005 o 

quadro de funcionários teve redução para apenas um caso (2,2%) e para 56,5% não 
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gerou queda no número de funcionários da empresa. Em 2010 observou-se que o 

aumento da importação (63%) acarretou em diminuição de funcionários em 6,5% 

dos casos e ainda, em 13% das empresas percebeu-se a diminuição da produção. 

Esperava-se para os dados de 2010 resultados mais impactantes no que diz 

respeito à queda no número de funcionários, por conta das entrevistas na fase 

qualitativa que demonstraram certa tendência à desindustrialização, quando os 

entrevistados salientaram que o movimento para importação dos últimos anos 

estava influenciando negativamente este fator.  

A Tabela 7 traz dados referentes ao número de funcionários para o final do 

ano de 2010. Percebe-se que aproximadamente 48% das empresas pesquisadas 

são classificadas como grandes (acima de 500 funcionários) de acordo com o 

SEBRAE, que neste caso utiliza o critério por número de empregados do IBGE como 

critério de classificação do porte das empresas, para fins bancários, ações de 

tecnologia, exportação e outros. 

 

Tabela 7: Número de funcionários em Dezembro de 2010 

Quantidade de funcionários Frequência Percentual  

Entre 10 e 100 8 17,6 
Entre 101 e 500 16 32,8 
Entre 501 e 1000 8 17,4 
Entre 1001 e 1500 6 13,2 
Entre 1501 e 2000 5 10,9 
Entre 2001 e 2500 1 2,2 
Entre 2501 e 5000 1 2,2 
Acima de 5001 1 2,2 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

 Sobre o faturamento médio anual da empresa obeteve-se como retorno os 

dados da Tabela 8. A pergunta fechada tinha intenção de auxiliar na estratificação 

da amostra e não estava diretamente relacionada à exportação e ao grau de 

internacionalização.  
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Tabela 8: Faixa de faturamento anual da empresa 

Faturamento  2000 2005 2010 

# % # % # % 

Menos de R$ 500mil 5 10,9 4 8,7 1 2,2 
Entre R$ 500mil e R$ 1 milhão - - 2 4,3 2 4,3 
Entre 1 milhão e R$ 2,5 milhões  3 6,5 1 2,2 4 8,7 
Entre 2,5 milhões e R$ 4 milhões  4 8,7 3 6,5 2 4,3 
Entre 4 milhões e R$ 5 milhões  2 4,3 2 4,3 2 4,3 
Mais de R$ 5 milhões 20 43,5 27 58,7 33 71,7 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

Nas empresas pesquisadas, o percentual de vendas de exportação sobre o 

percentual de vendas totais é, em geral, baixo, como pode ser visto na Tabela 9. A 

faixa de 1% a 5% (ano 2000) representa quase 20% das empresas, chegando à 

aproximadamente 50% dos respondentes em 2010. Este resultado assemelha-se 

com resultados obtidos no estudo de Floriani (2010) com PME brasileiras 

exportadoras. 

Em geral, observa-se que a maioria das empresas pesquisadas destacou 

que, em 2010, apresenta como percentual de vendas externas até 5% do total de 

vendas diferentemente do que demonstrou o período de 2000, quando era possível 

perceber este índice também representando até 25% das vendas totais da empresa. 

Somente uma empresa pesquisada apresenta atualmente um percentual de vendas 

de exportação significativa, representado por aproximadamente 60% do total de 

vendas.  

 

Tabela 9: Vendas externas 
 

% vendas no exterior/totais 
2000 2005 2010 

# 
 

% 
 

# 
 

% 
 

# 
 

% 
 

Menos de 1% - - 1 2,2 - - 
1% a 5% 9 19,6 16 34,8 23 50,1 
6% a 10% 4 8,6 5 10,8 10 21,8 
11% a 15% - - - - 2 4,4 
16% a 20% 2 4,3 - - - - 
21% a 25% 1 2,2 - - - - 
26% a 30% - - 3 6,5 1 2,2 
31% a 40% 2 4,4 2 4,4 - - 
41% a 50% - - 1 2,2 - - 
51% a 60% - - 1 2,2 - - 
61% a 100% - - 1 2,2 1 2,2 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
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A Tabela 10 apresenta um panorama sobre a estrutura da empresa, 

especialmente no que tange ao setor específico para o desenvolvimento das 

atividades de exportação. Percebe-se que na maioria dos casos (63%) há o 

departamento para a exportação. 

 

Tabela 10: Departamento de exportação  

 Freqüência Percentual Percentual 
válido 

Percentual 
acumulado 

Não respondeu 2 4,3 4,3 4,3 
Possui  29 63,0 63,0 67,4 
Não possui 15 32,6 32,6 100,0 

Total  46 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

A Tabela 11 indica se as empresas previamente classificadas como 

exportadoras possuem também unidades no exterior. Embora o índice seja baixo, 3 

empresas inidicaram possuir base de atuação no mercado externo.  

 

Tabela 11: Unidades no exterior 

 Freqüência Percentual Percentual 
válido 

Percentual 
acumulado 

Não respondeu 2 4,3 4,3 4,3 
Possui  3 6,5 6,5 10,9 
Não possui 41 89,1 89,1 100,0 

Total  46 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

Durante a pesquisa qualitativa observou-se que alguns fatores relacionados à 

exportação, como conquista de novos clientes e volume de exportação poderiam 

indicar o grau de satisfação da empresa em relação a estas operaç, por meio dos 

principais dirigentes no setor de exportação. Com base nisso, resolveu-se verificar, 

com um número maior de respondentes se os fatores, um tanto subjetivos, seriam 

capazes de medir o grau de satisfação em relação aos resultados da exportação 

para os anos de 2000, 2005 e 2010. A questão escalar foi proposta numa escala de 

Likert de 5 pontos e os respondentes deveriam indicar se estavam muito insatisfeitos 

(próximo de um) ou muito satisfeitos (próximo de cinco) com cada fator. A Tabela 12 

apresenta os resultados em percentual.  
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Tabela 12: Grau de satisfação para resultados da exportação (em percentual) 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

Como pode ser verificado, nos resultados da Tabela 13, a expectativa das 

empresas para os próximos dois anos está relacionada principalmente à 

lucratividade e volume de exportação.  Numa escala de Likert de 5 pontos os 

respondentes deveriam indicar se concordavam ou não com as afirmativas 

propostas. Quanto mais próxima a resposta fosse de 1, maior a discordância e 

quanto mais próximo de 5, maior a concordância.  

 

Tabela 13: Expectativa sobre os resultados da exportação nos próximos dois anos 

Fator de análise Percentual 

 1 2 3 4 5 

Nos próximos anos a exportação trará lucros para a empresa 17,4 10,9 21,7 19,6 15,2 

Em relação à quantidade exportada, nos próximos anos espera-se que 
o volume seja maior 

17,4 13 6,5 23,9 23,9 

Em relação à lucratividade média gerada pela exportação, nos próximos 
anos provavelmente será maior 

15,2 15,2 17,4 19,6 17,4 

Em relação ao volume de exportação para os países que se negocia 
atualmente, nos próximos anos provavelmente será maior 

13 13 10,9 19,6 28,3 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

As tendências para as operações comerciais internacionais para os próximos 

dois anos foram verificadas também por uma escala de Likert de 5 pontos, na qual 

os respondentes deveriam indicar se concordavam ou não com as afirmativas 

propostas. Quanto mais próxima a resposta fosse de 1, maior a discordância e 

quanto mais próximo de 5, maior a concordância. Os resultados podem ser 

observados na Tabela 14. 

 

 

 
2000 2005 2010 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Conquista de clientes 6,5 6,5 15,2 8,7 4,3 6,5 13 19,6 19,6 6,5 21,7 17,4 23,9 10,9 8,7 

Valor total exportado 10,9 10,9 10,9 6,5 2,2 4,3 21,7 15,2 19,6 4,3 26,1 13 30,4 8,7 6,5 

Margem de lucro 8,7 10,9 10,9 6,5 4,3 8,7 23,9 17,4 13 2,2 21,7 23,9 21,7 15,2 2,2 

Volume da exportação 8,7 10,9 8,7 8,7 4,3 10,9 17,4 13 21,7 2,2 28,3 21,7 15,2 13 4,3 

Número de países 10,9 8,7 8,7 8,7 4,3 8,7 17,4 15,2 19,6 4,3 23,9 15,2 21,7 15,2 6,5 

Resultados gerais 8,7 8,7 10,9 13 2,2 8,7 19,6 23,9 8,7 0 19,6 15,2 26,1 9,6 2,2 
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Tabela 14: Operações comerciais internacionais para os próximos dois anos 

Fator de análise Percentual 

 1 2 3 4 5 

Nos próximos anos a tendência será diversificar mercados de 
exportação (negociar com outros países) 

15,2 8,7 6,5 30,4 23,9 

A tendência em relação às operações comerciais internacionais para 
sua empresa nos próximos anos permanecerá igual ao cenário atual 

21,7 34,8 17,4 4,3 13 

Aumentará o percentual de vendas de exportação sobre o valor de 
vendas totais da empresa  

15,2 19,6 21,7 13 15,2 

A tendência em relação às operações comerciais internacionais para 
sua empresa nos próximos anos será de aumento do volume de 
exportação 

15,2 15,2 17,4 26,1 13 

Nos próximos anos a tendência será importar matéria-prima 6,5 10,9 17,4 30,4 23,9 

Nos próximos anos a tendência será deixar o mercado externo 39,1 34,8 8,7 2,2 4,3 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

Observa-se na Tabela 14 que a maioria das empresas pesquisadas considera 

provável que a diversificação de mercados seja uma tendência para manter-se no 

mercado no que tange à exportação, sendo possível observar que isso será 

consequência para uma mudança no cenário atual de negociações internacionais. 

No entanto, estas mudanças de cenário, de acordo com os dados da pesquisa, não 

serão suficientes para aumentar o percentual de vendas de exportação sobre o total 

de vendas da empresa.  

Por fim, a possibilidade de aumentar a importação de matéria-prima é 

bastante considerada pelas empresas pesquisadas, conforme resultado na Tabela 

14 e também mencionado na fase qualitativa durante as entrevistas com os experts 

de exportação das empresas. Embora alguns resultados da pesquisa possam indicar 

uma redução das atividades exportadoras das empresas foco do estudo, o resultado 

sobre a tendência de deixar o mercado internacional indica que aproximadamente 

70% das empresas permanecem otimistas e não pretendem deixar o mercado 

externo nos próximos anos. 

O Quadro 8 apresenta uma síntese do perfil das empresas e outros 

resultados da pesquisa. 
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Em geral, os resultados indicam na 
maioria: 

Sobre a exportação especificamente, a 
maioria: 

Foram fundadas nos anos 1960 e 1990 Realizou exportação direta, não utilizando 
intermediários no processo 

Atuam no mercado internacional há 
aproximadamente 10 anos 

Informa que o percentual de vendas de 
exportação representa até 5% do total de 
vendas da empresa 

Exportou para até 5 países no ano de 2000 
e   Exportou para 5 a 10 países em 2005 

Possui departamento de exportação 

Apresentou crescimento na atividade de 
importação nos três anos pesquisados, mas 
em 2010 destaca-se a importação de 
matéria-prima e produtos acabados. 

Indica insatisfação no que tange aos 
resultados da exportação em 2010, este 
resultado trata da conquista de clientes, 
número de países e margem de lucro. 

Exportou para até 10 países e umas das 
empresas exportou para mais de 50 países 
em 2010. 

Apresenta expectativa positiva em relação à 
atividade de exportação para os próximos 
dois anos. 

Não possui unidades no exterior Concorda que haverá diversificação de 
mercados de exportação. 

Realiza operações de exportação, no 
entanto 60% também têm contato com o 
mercado internacional por meio da 
importação.  

Acredita que haverá aumento no volume de 
exportação nos próximos dois anos 

Acredita no aumento de importação de 
matéria-prima nos próximos dois anos. 

Acredita que não será tendência deixar o 
mercado externo. 

Quadro 8: Síntese do perfil das empresas e resultados da pesquisa 
Fonte: Dados da pesquisa (2010) 
 

A próxima seção apresenta a análise descritiva da pesquisa.  
 

4.2.2 Análise descritiva dos dados 

 

A coleta de dados obteve uma amostra de 46 questionários. Inicialmente 

realizou-se o Teste de Kolmogorov-Smirnov utilizado para verificar a normalidade da 

distribuição dos quatro indicadores de Grau de Internacionalização: tempo de 

experiência no mercado internacional, número de países que a empresa exporta, 

percentual de vendas externas sobre o total de vendas e o número de funcionários. 

Normalidade para Hair et al (2009, p.82) é o “grau em que a distribuição dos dados 

da amostra corresponde a uma distribuição normal”, ou seja o padrão de referência 

para métodos estatísticos. A Tabela 15 mostra que os indicadores aproximam-se de 

uma distribuição normal (p>0,05). 
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Tabela 15: Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov para GRI 
 Tempo de 

experiência 
Número de 

Países 
% vendas 

externas /total 
Número de 

funcionários 

Amostra 45 39 37 46 

Média 3,3617 1,8852 1,3797 5,9218 
Desvio padrão ,79847 1,13165 1,12138 1,48678 

Maior diferença absoluta  ,085 ,110 ,134 ,096 
Maior diferença positiva ,085 ,110 ,134 ,095 
Maior diferença negativa -,053 -,106 -,097 -,096 

Teste Kolmogorov-

Smirnov Z 

,570 ,689 ,815 ,652 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,902 ,729 ,520 ,789 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

Admitindo-se o pressuposto da normalidade optou-se pela análise fatorial 

exploratória, para identificar as variáveis que melhor explicariam o construto. A 

Tabela 16 apresenta o teste de esferecidade de Bartlett e a medida de Kaiser-

Meyer-Olkin que indicam resultados dentro dos padrões mínimos aceitáveis (KMO > 

0,500), além disso, é significante. 

 
Tabela 16: Teste de Bartlett e a medida de Kaiser-Meyer-Olkin 

Teste de Bartlett e medida de KMO 

Medida de Adequação da Amostra de Kaiser-Meyer-Olkin ,583 

Teste de Esfericidade de Bartlett Qui quadrado aproximado 28,578 

Desvio padrão 6 

Sig. ,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

Os dados da Tabela 16 demonstram a homogeneidade da amostra, uma vez 

que a significância está próxima de zero e KMO>0,500. Para Hair et al (2009) uma 

medida para quantificar o grau de intercorrelação entre as variáveis e a adequação 

da análise fatorial é a medida de adequação da amostra (MSA) o qual varia de 0 a 1, 

alcançando 1 quando a variável é perfeitamente prevista sem erro pelas outras 

variáveis.  

 A Tabela 17 apresenta o processo de extração de fatores, realizado através 

do método de componentes principais, usando o critério de Kaiser para o número de 

fatores a extrair, ou seja, apresentar os fatores que tenham autovalor acima de 1. 

Apresenta dois fatores que explicam aproximadamente 78% da variância. 
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Tabela 17: Variância total explicada 

Fator 

Autovalores iniciais 
 

Extração de fatores  Cargas 

Total 
% da 

variância 
% 

Cumulativo Total 
% da 

variância 
% 

Cumulativo Total 
% da 

variância 
%  

Cumulativo 

1 
1,998 49,938 49,938 1,998 49,938 49,938 1,981 49,521 49,521 

2 
1,138 28,449 78,387 1,138 28,449 78,387 1,155 28,866 78,387 

3 
,483 12,085 90,472 

      

4 
,381 9,528 100,000 

      

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

  

 Utilizando-se o critério de Kaiser, ou seja, autovalor acima de 1, foram 

mantidos dois fatores. Desta maneira foi realizada nova análise fatorial, desta vez 

procedendo-se à rotação Varimax, quando foram encontrados dois fatores com 

cargas fatoriais representativas, conforme Tabela 18. Um dos fatores é formado por 

número de países, tempo de experiência e número de funcionários, o qual pode ser 

denominado “grau de internacionalização”. O outro fator pode ser denominado 

“vendas de exportação”.  

 

Tabela 18: Resultados para rotação Varimax   

 Fator 
 
         Grau de internacionalização Vendas de exportação 

Tempo experiência ,841 -,168 

Qtde países exporta ,799 ,407 

Qtde de funcionário ,789 -,252 

% vendas exp/total -,109 ,947 

 Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

 Pode-se notar na Tabela 18 que esta análise apresenta duas possibilidades: o 

construto grau de internacionalização é multidimensional ou então o indicador 

percentual de vendas de exportação sobre o total de vendas não faz parte do 

construto.  

 Para esta pesquisa buscou-se realizar uma análise de cluster hierárquicos 

pelo método between group, pois se verificou que é possível distinguir as empresas 

pesquisadas em dois grupos. Desse modo foi realizada outra análise, agora uma 

análise de Cluster para ambos. O resultado é apresentado na Tabela 19 onde é 

possível verificar que o Cluster 1, formado por 21 empresas, apresenta baixo grau 

de internacionalização nos dois fatores. O cluster dois (25 empresas) com alto grau 

de internacionalização nos dois fatores. 
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Tabela 19 : Resultados para análise de Cluster k  

 Grupo 
 
 G1 21 empresas G2 25 empresas 

BART factor score   1 for analysis 1 -,68529 ,57564 

BART factor score   2 for analysis 1 -,59186 ,49716 

 Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

 

 As variáveis de desempenho foram indicadas no questionário na questão 6, a 

qual se utilizou de escalas de satisfação. Foram consideradas na análise os fatores 

de conquista de clientes, valor total exportado, margem de lucro com exportação, 

volume de exportação, número de países e resultados gerais. Para verificar a 

normalidade das variáveis medidas no questionário foi realizado um teste de 

distribuição de freqüência de Kolmogorov-Smirnov, de acordo com a Tabela 20.  

 

Tabela 20: Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov para desempenho 2010 
 Conquita 

novos 
clientes 

Valor total 
exportado 

Margem 
lucro 

exportação 

Volume 
exportação 

Qtde 
países 
exporta 

Resultados 
gerais 

exportação 

Amostra 46 46 46 46 46 46 

Média 2,15 2,11 2,07 1,91 2,13 2,17 

Desvio padrão 1,549 1,464 1,373 1,443 1,544 1,465 

Maior diferença 
absoluta  

,163 ,189 ,151 ,193 ,181 ,192 

Maior diferença 
positiva 

,163 ,189 ,151 ,193 ,181 ,158 

Maior diferença 
negativa 

-,143 -,185 -,143 -,100 -,148 -,192 

Teste 
Kolmogorov-
Smirnov Z 

1,105 1,279 1,022 1,310 1,228 1,301 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,174 ,076 ,247 ,065 ,098 ,068 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

 

A Tabela 21 apresenta o teste de esferecidade de Bartlett e a medida de 

Kaiser-Meyer-Olkin que indicam resultados dentro dos padrões mínimos aceitáveis 

(KMO > 0,500), além disso, é significante (p< 0,05). O KMO da Tabela 21, se 

considerada a medida de adequação da amostra (MSA) é “admirável”, já que está 

bem próximo de um.   Este resutado demonstra a homogeneidade da amostra, uma 

vez que a significância está próxima de zero.  
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Tabela 21: Teste de Bartlett e a medida de Kaiser-Meyer-Olkin 

Teste de Bartlett e medida de KMO 

Medida de Adequação da Amostra de Kaiser-Meyer-Olkin 
,848 

Teste de Esfericidade de Bartlett 
 

332,704 

 
15 

 
,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

 A Tabela 22 apresenta o processo de extração de fatores, realizado através 

do método de componentes principais, usando o critério de Kaiser para o número de 

fatores a extrair, ou seja, apresentar os fatores que tenham autovalor acima de 1. 

Observou-se que um fator explica 84% da variância.  
 
 
Tabela 22: Variância total explicada 

 
Fator 

Autovalores iniciais Cargas  

Total % da variância % Cumulativo Total % da variância % Cumulativo 

1 
5,076 84,598 84,598 5,076 84,598 84,598 

2 
,329 5,479 90,078    

3 
,281 4,680 94,758    

4 
,171 2,845 97,603    

5 
,094 1,568 99,171    

5 
,050 ,829 100,000    

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 

  

 Utilizando-se o critério de Kaiser, ou seja, autovalor acima de 1, foi mantido 

um fator, denominado “desempenho”. Desta maneira foi realizada nova análise 

fatorial, desta vez procedendo-se à rotação Varimax, quando foi encontrado um fator 

com carga fatorial representativa, conforme Tabela 23. 

  

Tabela 23: Resultados para rotação Varimax para desempenho 2010 
 Desempenho 

Resultados gerais exportação ,961 

Valor total exportado ,946 

Qtde países exporta ,939 

Margem de lucro exportação ,893 

Crescimento volume exportação ,891 

Conquista novos clientes ,886 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
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 Verifica-se na Tabela 23 que as cargas fatoriais são superiores a 0,80. Na 

Tabela 24 observa-se que com o fator retido e perante os dois grupos de empresas 

com baixo e alto grau de internacionalização (Tabela 24) foi realizado um teste de 

médias para ver se o desempenho das com alto grau de internacionalização se 

diferencia das com baixo. 

 
Tabela 24: Resultados para análise  
Cluster Number of Case 

N Média Desvio padrão 

Std. Error 

Mean 

BART factor 
score   1 for 
analysis 2 
 

1 21 -,2680525 ,93231392 ,20344758 

2 25 ,2251641 1,01733818 ,20346764 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 
 

Os resultados na Tabela 25 mostram que existiria diferença para um p <0,10. 

Neste caso, verifica-se uma diferença regular, pois significante seria se o p fosse 

menor que 0,05.  

 
Tabela 25: Teste t  

       

 

t DF 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

 
Desempenho 

 
Equal 
variances 
assumed 

 
-1,701 

 
44 

 
,096 

 
-,49321667 

 
,28996843 

 
-1,07760965 

 
,09117630 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 
 

Admitindo-se a normalidade das variáveis, a Tabela 26 apresenta os 

resultados para o teste Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade da 

distribuição dos três indicadores: grau de internacionalização, percentual de vendas 

externas sobre o total de vendas e desempenho.  
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Tabela 26: Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov para desempenho  

 GRI % vendas externas 
/total 

Desempenho 

Amostra 36 36 36 

Média ,0000000 ,0000000 ,0000000 

Desvio padrão 1,00000000 1,00000000 1,00000000 

Maior diferença absoluta  ,119 ,119 ,136 

Maior diferença positiva ,119 ,119 ,112 

Maior diferença negativa -,066 -,095 -,136 

Teste Kolmogorov-

Smirnov Z 

,715 ,716 ,815 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,686 ,684 ,520 

 

De acordo com a Tabela 27, verifica-se que não é possível confirmar a 

relação do grau de internacionalização com o desempenho organizacional. 

 

Tabela 27: Resultados para desempenho  
 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  Collinearity Statistics 

 
B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

Desempenho -,006 ,174  -,037 ,971   

GRI ,061 ,175 ,062 ,346 ,732 ,998 1,002 

Vendas ,167 ,173 ,173 ,964 ,343 ,998 1,002 

Fonte: Dados da pesquisa (2011) 
 

Tendo como base os resultados apresentados, verifica-se inicialmente que o 

construto Grau de internacionalização das empresas nesta pesquisa não é formado 

por quatro fatores como se previa: (Percentual de vendas de exportação sobre total 

de vendas, número de países, quantidade de anos de experiência em mercado 

internacional e características da empresa: tamanho, número de funcionários). O 

percentual de vendas para esta pesquisa não compõe o grau de internacionalização 

das empresas. Em relação ao desempenho, pelos dados da pesquisa não é possível 

afirmar que o mesmo tenha relação com o grau de internacionalização.Na Tabela 28 

é possível observar que o desempenho atual se relaciona mais significativamente 

com o desempenho futuro do que com o grau de internacionalização.  
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Tabela 28: Relação estatística: GRI, desempenho atual e desempenho futuro  

 
 
 
  

Desempenho futuro 

Constante 3,290 

GRI (TExNpaQtfunc) ,036 

% Vendas de exportação -,211 

Desempenho atual 0,788** 

F 4,022* 

R quadrado ,221 

 

Ao verificar tais resultados, pode-se afirmar que o grau de internacionalização 

das empresas pesquisadas não é afetado pelo desempenho das mesmas, ou seja, 

não é possível corroborar a idéia inicial do trabalho sobre a possibilidade de que a 

diminuição do desempenho atual influencia o grau de internacionalização.   

Alguns estudos também apresentaram resultados semelhantes ao do 

presente estudo. Como por exemplo, Louter et al. (1991) na pesquisa com 165 

empresas holandesas na qual verificaram que não havia diferença significativa no 

desempenho em função do tamanho da empresa. Assim como o número de anos de 

experiência com exportação e a motivação e educação dos empregados não 

apresentaram efeitos significativos sobre o desempenho. No estudo de 

Schlegelmilch e Ross (1987) concluíram que as características dos gerentes com a 

experiência com o produto não apresentou associação significativa com nenhum dos 

indicadores de desempenho. Os resultados da pesquisa de Axinn, Noorderwier e 

Sinkula (1996) mostraram que adaptação da oferta não necessariamente levava a 

um melhor desempenho. Especificamente sobre GRI e desempenho, outros 

resultados empíricos demonstram inconsistência nesta relação (ANNAVARJULA e 

BELDONA, 2000; WAGNER e RUIGROK, 2004). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O movimento da internacionalização das empresas brasileiras iniciou 

simultaneamente a eventos de ordem política e econômica no país que 

proporcionaram mudanças de comportamento no comércio exterior brasileiro, 

trazendo oportunidades e desafios para estas organizações. Como observam 

Beamish (1990) e Forte e Moreira (2007) este movimento da internacionalização 

pode ser visto como estratégia para as empresas alcançarem novos mercados 

obtendo mais presença no mercado internacional.  

Observa-se que alguns estudos apresentam somente o perfil das empresas 

que passaram por este processo de internacionalização, especialmente no que diz 

respeito ao Estado de Santa Catarina (p.e SEBRAE, 2010). Neste caso, buscou-se 

conhecer o grau de internacionalização das empresas desta localidade tentando dar 

continuidade aos estudos relacionados diretamente ao grau de internacionalização 

(FLORIANI, 2010; BARCELLOS, 2010).  

 No entanto este trabalho buscou contribuir para a área da estratégia 

buscando verificar se o Grau de Internacionalização das empresas têxteis 

catarinenses que realizam operações comerciais internacionais exerce alguma 

influência no seu desempenho. Outros estudos relacionam o grau de 

internacionalização e o desempenho (ANNAVARJULA et al., 2005; KOTABE et al., 

2002; LI, 2005; LU e BEAMISH, 2004; BEZERRA, 2005). Neste sentido, foram 

usadas como base as abordagens comportamental e econômica para 

internacionalização de empresas e o desempenho organizacional. Para atender a 

este objetivo, buscou-se observar se os indicadores de desempenho organizacional 

influenciam o grau de internacionalização das empresas têxteis. Ademais, quais os 

principais fatores motivadores quando há permanência da atividade de exportação 

nessas empresas e as principais dificuldades que as mesmas apresentam para 

permanecer no mercado externo.  

A fase qualitativa da pesquisa apresentou algumas contribuições que 

juntamente com a fundamentação teórica nortearam o estudo. Sobre o GRI verificou-

se que a maioria das empresas iniciaram as exportações no final da década de 

setenta apresentando crescimento até o ano 2004. Outro fator destacado é a crise 

financeira de 2008, quando a exportação apresentou queda fazendo com que o 

setor perdesse competitividade. Identificou-se também que a maioria delas possui 
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departamento de exportação, no entanto não possuem unidades fora do Brasil. Em 

2004 chegaram a exportar metade da produção para até 40 países, porém 

atualmente a média é de 10% do volume total para 10 países sendo o principal 

mercado a América Latina, porém com possibilidade de negociação com outros 

mercados.  

 As empresas pesquisadas foram em sua maioria fundadas entre 1960 e 1990 

e estão no mercado internacional há mais de 10 anos e atualmente acredita no 

aumento da importação e matéria prima para os próximos dois anos. Estas 

empresas iniciaram o processo de exportação sem intermediários no processo, ou 

seja, diretamente. Apesar de apresentarem quedas nas exportações e insatisfação 

com os resultados gerais da atividade, indicam expectativas positivas em relação a 

esta atividade para os próximos anos e não pensam em deixar o mercado 

internacional.  

Como um objetivo de trabalho procurou-se identificar a relação entre o tempo 

de experiência no mercado internacional e o percentual de vendas de exportação 

sobre o total das vendas. Com os resultados da pesquisa observou-se que não 

houve relação significativa, uma vez que o tempo de experiência no mercado integra 

o construto grau de internacionalização e o indicador percentual de vendas trata de 

outro fator, não necessariamente relacionado ao GRI. No entanto foi possível 

observar que as características da empresa, representada por número de 

funcionários, pode influenciar o GRI, assim como a quantidade de países para os 

quais a empresa exporta.  

Contudo, também se buscou verificar se além de influenciar o grau de 

internacionalização poderia ter relação com o desempenho. Foi observado para esta 

amostra, diferentemente do que se esperava, que o desempenho organizacional não 

sofre influência do grau de internacionalização, ou seja, não é possível confirmar a 

relação do grau de internacionalização com o desempenho organizacional. Embora 

as empresas diminuam o ritmo das exportações realizadas, elas continuam 

buscando o mercado exterior de outras formas, como observado na pesquisa, ou 

seja, este fator não afeta o grau de internacionalização das empresas que continua 

crescente apesar de o desempenho organizacional atual e o volume de exportação 

apresentarem diminuição.  

Alguns estudos também apresentaram resultados semelhantes ao do 

presente estudo. Como por exemplo, Louter et al. (1991) na pesquisa com 165 
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empresas holandesas na qual verificaram que não havia diferença significativa no 

desempenho em função do tamanho da empresa. Assim como o número de anos de 

experiência com exportação e a motivação e educação dos empregados não 

apresentaram efeitos significativos sobre o desempenho. No estudo de 

Schlegelmilch e Ross (1987) concluíram que as características dos gerentes com a 

experiência com o produto não apresentou associação significativa com nenhum dos 

indicadores de desempenho. Os resultados da pesquisa de Axinn, Noorderwier e 

Sinkula (1996) mostraram que adaptação da oferta não necessariamente levava a 

um melhor desempenho. Especificamente sobre GRI e desempenho, outros 

resultados empíricos demonstram inconsistência nesta relação (ANNAVARJULA e 

BELDONA, 2000; WAGNER e RUIGROK, 2004). 

Além da verificação principal da relação entre grau de internacionalização e 

desempenho organizacional para empresas do setor têxtil catarinense esperou-se 

também fornecer dados referentes ao diagnóstico das empresas têxteis catarinenses 

no mercado internacional nos anos de 2000, 2005 e 2010. 

Talvez os resultados não tenham demonstrado algum tipo de relação entre 

desempenho e grau de internacionalização que se esperava e isso pode estar 

relacionado ao número da amostra, que foi inferior a 50 participantes. Percebeu-se a 

pouca acessibilidade das empresas exportadoras que compõem o setor têxtil de 

Santa Catarina como principal limitação da pesquisa. Um número maior de 

respondentes poderia permitir resultados diferentes, além de aumentar a 

confiabilidade dos testes estatísticos realizados. Outra limitação da pesquisa foi a 

desatualização dos bancos de dados consultados em relação a empresas não 

exportadoras, que inicialmente foram consideradas na amostra da pesquisa, 

somente depois dos filtros realizados constatou-se que o número de exportadoras 

no setor escolhido era bem menor do que indicado no banco de dados consultado.  

Sugere-se que em novos estudos seja verificada a relação entre o aumento 

do grau de internacionalização e o aumento da importação das empresas têxteis 

catarinenses, visto que o fator indicou uma mudança significativa no panorama do 

setor nos últimos anos. 
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APÊNDICE A: PROTOCOLO DE ENTREVISTA  

 

SOBRE A EMPRESA 
 

 Empresa atual  

 Número de funcionários  

 Importadora ou exportadora  

 Faturamento anual  

 Volume de produção  

 Quantidade de clientes no mercado externo  

 Monitoramento de concorrentes e de tendências de mercado 

 Principais restrições em relação ao mercado internacional  

 Barreiras à exportação 
 

 

SOBRE O EXECUTIVO  
 

 Atividade atual 

 Há quanto tempo atua com o mercado internacional 

 Escolaridade  

 Idade 

 Percepção sobre as barreiras impostas pelo mercado internacional  
 

 

SOBRE A INTERNACIONALIZAÇÃO DA EMPRESA 
 

 Principais países que negociam  

 Tempo de atuação no mercado internacional  

 Percentual de vendas no exterior sobre percentual de vendas totais 

 Percentual da produção destinada ao mercado estrangeiro 

 Modos de entrada no exterior (ex: exportação, licenciamento, joint ventures, filiais de vendas ou investimento 
direto) 

 Preparação prévia quanto ao país que a empresa decide atuar 

 Obtenção de informações a respeito do mercado escolhido. 

 Decisão da internacionalização: a empresa busca o mercado? 

 Principais fatores que influenciam a exportação da sua empresa? 

 Quais os indicadores considerados pela sua empresa para verificar se está menos ou mais internacionalizada? 

 Como o Grau de Internacionalização da empresa influencia/afeta o desempenho organizacional? 
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APÊNDICE B: PRÉ-TESTE DO QUESTIONÁRIO 

 

 
 

QUESTIONÁRIO 
 
Este estudo tem como objetivo verificar o grau de internacionalização das empresas têxteis catarinenses a fim de contribuir com o 
estudo da estratégia internacional. Todas as informações serão consideradas estritamente confidenciais. Os resultados serão 
apresentados de forma agregada, de maneira a impossibilitar a identificação de respostas individuais. Agradecemos sua colaboração. 

 

SOBRE A EMPRESA 

1 Qual o ano de fundação da empresa? _____________ 

2 Qual o número aproximado de funcionários em Dezembro de 2010? __________ 

3 Qual o % de vendas de exportação sobre o total de vendas da empresa no ano de  

2000? ____________%                    2005? ____________%                     2010? ____________% 

4 A empresa possui departamento de exportação?    (   ) sim    (   ) não   Se sim, têm quantos funcionários?____ 

 5 No departamento de exportação, quantos funcionários falam outro idioma além do português? __________ 

 6 A empresa possui alguma unidade no exterior?   (   ) sim         (   ) não          Se sim, quantas?______ 

 

SOBRE A INTERNACIONALIZAÇÃO 

7 Indique os cinco principais países responsáveis pelo maior faturamento da exportação. 

( 1 )___________ (2)____________(3)____________(4)_______________(5)____________ 

8 Em que ano a empresa começou a exportar? _________________ 

9 Para quantos países sua empresa exportou no ano de: 

 2000? __________        2005? __________       2010? __________ 

10 Como podem ser classificadas as exportações realizadas pela empresa? 

(  ) exportação indireta (através de trading ou de empresa comercial exportadora) 

(  ) Consórcio de exportação (através de ação cooperada entre um grupo de empresas) 

(  ) exportação direta sem agentes (para distribuidores ou diretamente para clientes no exterior) 

(  ) outro tipo, por favor indique qual__________________________________ 
 

11 Quais os tipos de operação no exterior que sua empresa possui? 

(  ) exportação 
(   ) escritório  próprio no exterior      
(  ) lojas no exterior    
(  ) fabricação terceirizada no exterior 
(  ) importação     
(   ) centro de distribuição próprio no exterior      

Prezados senhores,  

Esta é uma pesquisa de mestrado da UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí) sobre o grau de internacionalização da indústria têxtil 
catarinense. A sua participação é fundamental para a boa condução deste estudo. Com este pré-teste de questionário gostaríamos de 
receber comentários, críticas, sugestões para aprimorarmos a elaboração do mesmo. Solicitamos, também, que seja indicado o tempo 
necessário para o preenchimento do mesmo. Agradecemos sua colaboração em responder o questionário anexo até o dia 04 de 
Março de 2011.  

Renata Granemann Bertoldi Platchek 

Mestranda 

Tel. 47 8836 6513 

Profa. Dra. Dinorá Floriani 

Orientadora 

Tel. 11 7424 1061 
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(   ) fabricação própria no exterior 

12 Indique seu grau de satisfação com os resultados da exportação  (quanto mais próximo de 1 assinalar, estará indicando que 
está muito satisfeito; quanto mais próximo de 5, estará indicando que está muito insatisfeito)  

 No ano de 2000 No ano de 2005 No ano de 2010 

Muito 

satisfei

to 

 Muito 

insatisfeit

o 

Muito 

satisfei

to 

 Muito 

insatisfeit

o 

Muito 

satisfeit

o 

 Muito insatisfeito 

Conquista  de novos  

cliente 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Valor total  exportado                     1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Margem de lucro com 

a exportação 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Crescimento volume 

da exportação 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Quantidade países que 

exporta 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Resultados gerais da 

exportação 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

13 Caso sua empresa tenha importado em 2000, responda:  
O que importou?  (  ) tecidos  prontos    (  ) fios      (   ) peças e componentes para a produção     (  ) maquinário   (  ) matéria prima  
Os produtos importados passam por processo produtivo antes da comercialização no Brasil?  (  ) sim   (  ) não  
Houve aumento de importação na empresa? (  )Sim   (   ) Não  
O quadro de funcionários foi reduzido por conta da importação? (  )Sim   (   ) Não 
Diminuiu a produção no mercado brasileiro por conta da importação? (  )Sim   (   ) Não 

14 Caso sua empresa tenha importado em 2005, responda:  
O que importou?  (  ) tecidos  prontos    (  ) fios      (   ) peças e componentes para a produção     (  ) maquinário   (  ) matéria prima  
Os produtos importados passam por processo produtivo antes da comercialização no Brasil?  (  ) sim   (  ) não  
Houve aumento de importação na empresa? (  )Sim   (   ) Não  
O quadro de funcionários foi reduzido por conta da importação? (  )Sim   (   ) Não 
Diminuiu a produção no mercado brasileiro por conta da importação? (  )Sim   (   ) Não 

15 Caso sua empresa tenha importado em 2010, responda:  
O que importou?  (  ) tecidos  prontos    (  ) fios      (   ) peças e componentes para a produção     (  ) maquinário   (  ) matéria prima  
Os produtos importados passam por processo produtivo antes da comercialização no Brasil?  (  ) sim   (  ) não  
Houve aumento de importação na empresa? (  )Sim   (   ) Não  
O quadro de funcionários foi reduzido por conta da importação? (  )Sim   (   ) Não 
Diminuiu a produção no mercado brasileiro por conta da importação? (  )Sim   (   ) Não 

16 A faixa de faturamento anual da sua empresa é: 
(   ) menos de R$ 500mil/ano 
(   )entre R$ 500mil e R$ 1 milhão/ ano 
(   ) entre 1 milhão e R$ 2,5 milhões / ano 
(   ) entre 2,5 milhões e R$ 4 milhões / ano 
(   ) entre 4 milhões e R$ 5 milhões / ano 
(   ) mais de R$ 5 milhões/ ano 

17 Indique sua expectativa sobre os resultados da exportação nos próximos anos  (quanto mais próximo de 1 assinalar, estará 
indicando que concorda plenamente; quanto mais próximo de 5, estará indicando que discorda plenamente) 

 Concord

o 

plename

nte 

 Discordo 

plenamente 

Nos próximos anos a exportação nos trará lucros 1 2 3 4 5 

Em relação à quantidade exportada, nos próximos anos você espera que o volume 
será maior 

1 2 3 4 5 
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Em relação à lucratividade média gerada pela exportação, nos próximos anos 
provavelmente será maior 

1 2 3 4 5 

18 Indique qual a tendência em relação às operações comerciais internacionais para sua empresa nos próximos dois anos (quanto 
mais próximo de 1 assinalar, estará indicando que concorda plenamente; quanto mais próximo de 5, estará indicando que 
discorda plenamente) 

 Concordo 

plenamente 

 Discordo 

plenamente 

Em relação ao volume de exportação para os países que negocia atualmente, nos 
próximos anos provavelmente será maior 

1 2 3 4 5 

Nos próximos anos a tendência será diversificar mercados de exportação (negociar 
com outros países) 

1 2 3 4 5 

A tendência em relação às operações comerciais internacionais para sua empresa 
nos próximos anos permanecerá igual ao cenário atual 

1 2 3 4 5 

Aumentará o percentual de vendas de exportação sobre o valor de vendas totais da 
empresa  

1 2 3 4 5 

A tendência em relação às operações comerciais internacionais para sua empresa 
nos próximos anos será de redução do volume de exportação 

1 2 3 4 5 

Nos próximos anos a tendência será importar matéria-prima 1 2 3 4 5 

Nos próximos anos a tendência será deixar o mercado externo 1 2 3 4 5 

TEMPO APROXIMADO PARA O PREENCHIMENTO: ______ 
OBSERVAÇÕES:  
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APÊNDICE C: QUESTIONÁRIO  

Este estudo tem como objetivo verificar o grau de internacionalização das empresas têxteis catarinenses a fim de contribuir com o estudo da 
estratégia internacional verificando a percepção da organização sobre o assunto. Todas as informações serão consideradas estritamente 
confidenciais. Os resultados serão apresentados de forma agregada, de maneira a impossibilitar a identificação de respostas individuais. O tempo para 
preenchimento será de aproximadamente 15 minutos. Agradecemos sua colaboração. 

 

SOBRE A INTERNACIONALIZAÇÃO 

1 Indique os cinco principais países responsáveis pelo maior faturamento da exportação. 

( 1 )___________ (2)____________(3)____________(4)_______________(5)____________ 

2 Em que ano a empresa começou a exportar? _________________ 

3 Para quantos países a empresa exportou no ano de: 

 2000? __________        2005? __________       2010? __________ 

4 Como podem ser classificadas as exportações realizadas pela empresa? (questão de múltipla escolha, podendo assinalar mais que uma 
resposta) 
(    ) exportação indireta (através de trading ou de empresa comercial exportadora)  
(    ) consórcio de exportação ( através de ação cooperada entre um grupo de empresas)  
(   ) exportação direta sem agentes (para distribuidores ou diretamente para o cliente no exterior) 

5 Quais os tipos de operação no exterior que a empresa possui? (questão de múltipla escolha, podendo assinalar mais que uma resposta) 
(  ) exportação 
(   ) escritório  próprio no exterior      
(  ) lojas no exterior    
(  ) fabricação terceirizada no exterior 
(  ) importação     
(   ) centro de distribuição próprio no exterior      
(   ) fabricação própria no exterior 

6 Indique o grau de satisfação da empresa com os resultados da exportação (quanto mais próximo de 1 assinalar, estará indicando que 
está muito insatisfeito; quanto mais próximo de 5, estará indicando que está muito satisfeito)  

 

 

Indique sua satisfação: 

No ano de 2000 No ano de 2005 No ano de 2010 

Muito 

insatisfeito 

 Muito 

satisfeito 

Muito 

insatisfeito 

Muito 

 satisfeito 

Muito 

insatisfeito 

 Muito 

satisfeito 

Na conquista de novos clientes 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

No valor total exportado                     

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Na margem de lucro com a 

exportação 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

No crescimento volume da 

exportação 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Com o número de países que 

exporta 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Com os resultados gerais da 

exportação 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

SOBRE A IMPORTAÇÃO 
 

7 Caso sua empresa tenha importado em 2000, responda:  
O que importou?  (  ) tecidos  prontos    (  ) fios      (   ) peças e componentes para a produção     (  ) maquinário   (  ) matéria prima  
Os produtos importados passam por processo produtivo antes da comercialização no Brasil?  (  ) sim   (  ) não  
Houve aumento de importação na empresa? (  )Sim   (   ) Não  
O quadro de funcionários foi reduzido por conta da importação? (  )Sim   (   ) Não 
Diminuiu a produção no mercado brasileiro por conta da importação? (  )Sim   (   ) Não 

8 Caso sua empresa tenha importado em 2005, responda:  
O que importou?  (  ) tecidos  prontos    (  ) fios      (   ) peças e componentes para a produção     (  ) maquinário   (  ) matéria prima  
Os produtos importados passam por processo produtivo antes da comercialização no Brasil?  (  ) sim   (  ) não  
Houve aumento de importação na empresa? (  )Sim   (   ) Não  
O quadro de funcionários foi reduzido por conta da importação? (  )Sim   (   ) Não 
Diminuiu a produção no mercado brasileiro por conta da importação? (  )Sim   (   ) Não 
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9 Caso sua empresa tenha importado em 2010, responda:  
O que importou?  (  ) tecidos  prontos    (  ) fios      (   ) peças e componentes para a produção     (  ) maquinário   (  ) matéria prima  
Os produtos importados passam por processo produtivo antes da comercialização no Brasil?  (  ) sim   (  ) não  
Houve aumento de importação na empresa? (  )Sim   (   ) Não  
O quadro de funcionários foi reduzido por conta da importação? (  )Sim   (   ) Não 
Diminuiu a produção no mercado brasileiro por conta da importação? (  )Sim   (   ) Não 

10 Indique a faixa de faturamento anual da empresa no ano de: 

2000 2005 2010 

(   ) menos de R$ 500mil/ano 
(   )entre R$ 500mil e R$ 1 milhão/ ano 
(   ) entre 1 milhão e R$ 2,5 milhões / ano 
(   ) entre 2,5 milhões e R$ 4 milhões / ano 
(   ) entre 4 milhões e R$ 5 milhões / ano 
(   ) mais de R$ 5 milhões/ ano 

(   ) menos de R$ 500mil/ano 
(   )entre R$ 500mil e R$ 1 milhão/ ano 
(   ) entre 1 milhão e R$ 2,5 milhões / ano 
(   ) entre 2,5 milhões e R$ 4 milhões / ano 
(   ) entre 4 milhões e R$ 5 milhões / ano 
(   ) mais de R$ 5 milhões/ ano 

(   ) menos de R$ 500mil/ano 
(   )entre R$ 500mil e R$ 1 milhão/ ano 
(   ) entre 1 milhão e R$ 2,5 milhões / ano 
(   ) entre 2,5 milhões e R$ 4 milhões / ano 
(   ) entre 4 milhões e R$ 5 milhões / ano 
(   ) mais de R$ 5 milhões/ ano 

 

SOBRE EXPECTATIVAS DA INTERNACIONALIZAÇÃO 

11 Indique a expectativa da empresa sobre os resultados da exportação nos próximos dois anos (quanto mais próximo de 1 assinalar, 
estará indicando que discorda plenamente; quanto mais próximo de 5, estará indicando que concorda plenamente) 

 Discordo 

plenamente 

 Concordo 

plenamente 

Nos próximos anos a exportação  trará lucros para a empresa 1 2 3 4 5 

Em relação à quantidade exportada, nos próximos anos espera-se que o volume seja maior 1 2 3 4 5 

Em relação à lucratividade média gerada pela exportação, nos próximos anos provavelmente será 
maior 

1 2 3 4 5 

Em relação ao volume de exportação para os países que se negocia atualmente, nos próximos anos 
provavelmente será maior 

1 2 3 4 5 

12 Indique qual a tendência em relação às operações comerciais internacionais para sua empresa nos próximos dois anos (quanto mais 
próximo de 1 assinalar, estará indicando que discorda plenamente; quanto mais próximo de 5, estará indicando que concorda 
plenamente) 

 Discordo 

plenamente 

 Concordo 

plenamente 

Nos próximos anos a tendência será diversificar mercados de exportação (negociar com outros 
países) 

1 2 3 4 5 

A tendência em relação às operações comerciais internacionais para sua empresa nos próximos anos 
permanecerá igual ao cenário atual 

1 2 3 4 5 

Aumentará o percentual de vendas de exportação sobre o valor de vendas totais da empresa  1 2 3 4 5 

A tendência em relação às operações comerciais internacionais para sua empresa nos próximos anos 
será de aumento do volume de exportação 

1 2 3 4 5 

Nos próximos anos a tendência será importar matéria-prima 1 2 3 4 5 

Nos próximos anos a tendência será deixar o mercado externo 1 2 3 4 5 

      

SOBRE A EMPRESA  

13 Qual o ano de fundação da empresa? _________________ 

14 Qual o número aproximado de funcionários em Dezembro de 2010? __________________ 

15 Qual o percentual de vendas de exportação sobre o total de vendas da empresa no ano de  

2000? ____________%                    2005? ____________%                     2010? ____________% 

16 A empresa possui departamento de exportação?  (  ) Sim     (   ) Não    Se sim, tem quantos funcionários? ________ 

17 No departamento de exportação, quantos funcionários falam outro idioma além do português?   _________________ 

18 A empresa possui alguma unidade no exterior? (   ) Sim     (   ) Não    Se sim, quantas? ________ 
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APÊNDICE D: CARTA DE APRESENTAÇÃO  

 
 
 
 
 
 
 

 


