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RESUMO 

Como as empresas possuem relacionamentos comerciais com praticamente todos os 

continentes, então surge a necessidade do desenvolvimento de práticas de 

comercialização voltadas para regiões fora das fronteiras do país em que a empresa está 

inserida. Baseando-se no Índice de Transnacionalidade desenvolvido pela United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD), metodologia usada para avaliar a 

transnacionalidade das empresas, este estudo tem como objetivo analisar as estratégias 

de internacionalização das transnacionais brasileiras. Para tanto, utilizou-se a técnica 

multivariada de Análise de Cluster. O resultado desta análise gerou quatro grupos, dois 

deles representados por apenas uma empresa: o Grupo 1 pela JBS e o Grupo 4 pela 

Suzano. O Grupo 2 foi representado por quatro empresas: Metalfrio, Ibope, Gerdau e 

Stefanini IT Solutions. As demais empresas fazem parte do Grupo 3. O fator Receita 

prevaleceu como maior percentual em praticamente todos os grupos, com exceção do 

segundo, que apresentou Ativos como maior proporção entre os três fatores. Constatou-se 

também que grande parte das empresas analisadas neste estudo utilizou a estratégia de 

busca de mercado (market seeking) como forma justificativa para a internacionalização e 

outra parte também utilizou a estratégia de procura de recursos (resource seeking) para 

atuar no mercado externo. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil tem sido visto como uma possível potência do século XXI e, com 

isso, aumentou a possibilidade de captar investimentos para a realização de projetos no 

País ou para de realizá-los no exterior. Diante disso, as grandes companhias 

transnacionais brasileiras começam a se destacar. Estas empresas são sobreviventes das 

turbulências econômicas anteriores ao Plano Real e também do processo de abertura 

comercial dos anos 1990. Elas procuram a expansão internacional, competindo com 

outras multinacionais diretamente no mercado externo e não mais apenas dentro do Brasil 

(PAES, 2010, p. 14). 

A internacionalização pode ser vista como uma saída para a ampliação dos 

mercados, podendo representar também, importantes reduções nos custos de mão de obra 

e matérias-primas, além da possibilidade de aquisição de vantagens competitivas e de 

acesso às inovações tecnológicas mais recentes. Tradicionalmente as empresas de países 

desenvolvidos são as mais internacionalizadas. Apesar disso, mesmo enfrentando mais 

dificuldades, empresas originadas de países em desenvolvimento estão demonstrando que 

podem competir em mercados internacionais (ROCHA; ARKADER, 2002). 

No caso do Brasil, Cyrino, Oliveira Junior e Barcellos (2010) realizaram um 

estudo em que analisaram a evolução das trajetórias de internacionalização de empresas 

brasileiras entre 2002 e 2007 e verificaram que as grandes empresas ainda estão no 

estágio inicial de seus processos de internacionalização e a forma predominante de 

inserção internacional continua sendo a exportação. 

Contudo, esta realidade pode mudar, pois, conforme a Fundação Dom 

Cabral (2011), o Investimento Brasileiro Direto no exterior voltou a crescer em 2010, 

atingindo a marca de US$ 11 bilhões. Este fluxo de capitais brasileiros a outros países foi 

o terceiro maior desde 1994, ficando atrás apenas dos anos de 2006 e 2008. Os elevados 

valores em 2006 e 2008 foram obtidos devido à aquisição da canadense Inco pela Vale, 

em 2006, e de várias aquisições no exterior, por diversas empresas como Gerdau,  

JBS-Friboi, Marfrig, Petrobras, Vale e Magnesita, em 2008. 

Baseando-se no Índice de Transnacionalidade desenvolvido pela United 

Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), metodologia usada para 

avaliar a transnacionalidade das empresas, este estudo tem como objetivo analisar as 

estratégias de internacionalização das principais transnacionais brasileiras. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 
Neste capítulo são revisados tópicos relacionados aos objetivos da 

pesquisa, buscando apresentar as bases teóricas utilizadas, incluindo tópicos como 

Internacionalização, Empresas Transnacionais e Transnacionais Brasileiras. 

 
2.1. Teorias da internacionalização 

 

Se todos os competidores possuíssem acesso a fatores e tecnologias 

semelhantes, não existiriam incentivos para a promoção da internacionalização das 

empresas, investindo em outros países, principalmente porque em outros ambientes as 

empresas fatalmente encontrariam incertezas, regras, diferenças culturas e novos 

concorrentes que são potenciais desencorajadores deste tipo de investimento. 

Como no mercado atual existem poucas empresas com muitas vantagens 

específicas que detém o controle de tecnologias, matérias-primas, recursos específicos 

etc., expandir territorialmente, através da internacionalização, muitas vezes não é só 

questão de aproveitar oportunidades, mas também é uma forma de sobreviver frente à 

ameaça de concorrentes. 

Além disso, algumas vezes os próprios governos incentivam as empresas a 

se internacionalizarem. Para tanto, os países estão agindo de diversas formas para 

promover a atuação de suas empresas em mercados externos não apenas através de 

exportações, mas como empresas multinacionais. Algumas dessas ações são a 

disponibilização de linhas de crédito, a organização de missões especiais e a realização 

de encontros políticos. 

Neste sentido, o processo de internacionalização de empresas vem sendo 

alvo de diversos trabalhos acadêmicos por mais de 50 anos (PIHL, 2008) e, como 

resultado, diversos modelos e teorias foram sugeridos (Teoria do Ciclo do Produto, 

Modelo de Uppsala, Teoria do Poder de Mercado, Teoria da Internalização, Paradigma 

Eclético, dentre outros) na tentativa de entender os fatores que levam as firmas a 

desenvolverem atividades em outros países. 

Para Dib e Carneiro (2006, p. 1): 

Entender por que as empresas se internacionalizam e que produtos ou atividades 

são alvo deste processo tem sido desafio constante para as pesquisas na área de 

negócios internacionais. Este, no entanto, não é o único desafio. Também se quer 

conhecer quando esta decisão é tomada dentro da evolução de uma empresa. 

Busca-se prever para onde – qual país ou região – uma empresa doméstica se 

expandirá em primeiro lugar e, depois, como continuará seu processo de 

expansão internacional. 
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A Teoria do Ciclo do Produto foi proposta por Raymond Vernon, em seu 

artigo International Investment and International Trade in the Product Cycle de 1966.  

O objetivo do estudo era tentar explicar os fluxos de investimento externo, baseando-se 

no ciclo de maturidade dos produtos, assumindo as diferenças de tecnologia entre países. 

Para Vernon, a hipótese era de que o produto deveria atingir um estágio avançado do seu 

desenvolvimento, como condição necessária para a internacionalização da produção e da 

tecnologia, hipótese esta que não mais se sustenta (PESSOA, MARTINS, 2007). 

O Modelo de Uppsala surgiu na década de 70, na Universidade de Uppsala 

(Suécia), onde começaram a surgir vários estudos que tratavam do processo de 

internacionalização das empresas suecas. De acordo com o modelo, a empresa usa a 

estratégia de internacionalização como uma tentativa de superar a pressão pela procura 

de novos mercados.  

Outro modelo bastante estudado é o da Escola de Uppsala, em que 

considera que o processo de internacionalização é incremental e gradual, fruto de 

decisões que são tomadas somente após a empresa atingir certo grau de 

desenvolvimento em seu país (JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 1975). 

Através de pesquisas, os autores desta escola concluíram que as empresas 

suecas raramente realizavam altos investimentos de imediato, procurando, na maioria dos 

casos, internacionalizarem-se através de pequenos passos, isto é, de forma cautelosa.  

As firmas começavam a exportar através de agentes no exterior, depois estabeleciam 

uma subsidiária de vendas, e eventualmente instalavam uma subsidiária de produção em 

país estrangeiro. Posteriormente, afirmaram que este modelo não era apenas aplicado em 

firmas suecas, mas em firmas originárias de qualquer país (KOVACS; OLIVEIRA; 

MORAES, 2007, P. 3). 

Hymer (1976), por sua vez, desenvolveu a teoria do Poder de Mercado, no 

qual as empresas sucessivamente aumentariam sua participação em seus mercados 

domésticos a partir de aquisições, fusões e ampliação de sua capacidade. Se isso 

ocorresse e a empresa continuasse crescendo, ela poderia aumentar cada vez mais seu 

poder de mercado, aumentando também sua lucratividade. Para Hymer (1978, p. 100),  

“a concorrência obriga a empresa a reinvestir continuamente seus lucros e a ampliar seu 

mercado como meio de autoconservação”. 

Conforme Nonnenberg e Mendonça (2005), a Teoria da Internalização, 

proposta por Buckley e Casson (1976), está centrada no dilema entre licenciamento da 

produção por um agente no exterior ou produção própria. Neste caso, a firma irá optar 

pela exportação quando a produção e o controle são no país de origem, irá licenciar 

quando a decisão é produção no exterior e controle local e fará um IDE quando produz e 

controla no exterior. 
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O Paradigma Eclético, desenvolvido por Dunning (1980), tenta relacionar os 

fatores que influenciaram a implantação de unidades produtivas internacionais pelas 

firmas e o crescimento desta atividade.  Portanto, conforme Pereira (2009, p. 8): 

Este paradigma visa explicar a produção no estrangeiro e se baseia em três 

abordagens teóricas: 

a) Economia industrial, que procura explicar como é possível que determinadas 

empresas adquiram e sustentem uma ou várias vantagens competitivas em 

relação às outras; 

b) Teoria da empresa, que busca explicar o modo que a empresa está organizada 

para criar, aumentar e usar estas vantagens; 

c) Teoria da localização, que explica onde as empresas escolhem localizar suas 

atividades. 

 

2.2. Empresas transnacionais 

 

A internacionalização das empresas pode ser compreendida como um 

processo estratégico adotado para obter vantagens competitivas e ampliação dos 

mercados, percebido por intermédio de fatores determinantes do grau de 

internacionalização (NASCIMENTO et al., 2011, p. 13). Para Hansen e Løvas (2004), a 

competição global está tornando a competição mais intensiva em termos de 

conhecimento e tecnologia e a habilidade das transnacionais em disponibilizar suas 

competências para as subsidiárias é uma importante fonte de vantagem competitiva. 

Uma transnacional é uma empresa que possui e controla suas atividades em 

diferentes países (BUCKLEY; CASSON, 1976; PABLOS, 2006). Clegg, Kornberger e 

Pitsis (2011) complementam este conceito ao enfatizar que o conceito de 

transnacionalidade pode ser entendido como processos de transformações, práticas e 

desenvolvimentos, desenvolvidos a nível local e global. 

Conforme Ropelato et al. (2009), a empresa que utiliza a estratégia de 

internacionalização além de adquirir vantagens competitivas, também pode ter acesso a 

ambientes mais competitivos, tendo em vista que, nestes mercados, a concorrência com 

outras empresas atua como aceleradora no processo de inovação tecnológica, o que 

resulta em aumento na qualidade dos produtos. 

A influência da localização também foi alvo do estudo realizado por Rugman 

e Verbeke (2004), na qual os autores concluíram que grandes e altamente 

transnacionalizadas empresas possuem componentes regionais em suas estratégias, que 

vão desde o aproveitamento dos recursos mais favoráveis à adaptação de seus produtos 

à realidade local. 
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Por outro lado, a empresa também pode optar pela internacionalização pelo 

fato de ser mais eficiente internamente do que utilizando mecanismos externos do 

mercado. Outro motivo pode ser o desejo de crescimento, na qual o mercado externo 

promove condições para tal. Além disso, a redução das tarifas pode permitir a formação 

de um preço mais competitivo. Evitar uma atual ou potencial concorrência através da 

compra de uma firma estrangeira é outra estratégia adotada pelas transnacionais 

(PABLOS, 2006). 

Para Hiratuka (2000, p. 116), até a década de 1970, a estratégia 

predominante de internacionalização das transnacionais consistia na montagem e 

operação de filiais relativamente autônomas e que tendiam a reproduzir em menor escala 

a estrutura produtiva das matrizes nos países receptores. Conforme Porter (1986), este 

período foi caracterizado por competições essencialmente multidomésticas, na qual a 

concorrência em um país, em geral, não dependia das operações desenvolvidas em 

outros países. 

Porém, conforme Hiratuka (2000, p. 116): 

Recentemente, a interação existente entre o acirramento da concorrência em nível 

mundial, a desregulamentação/liberalização dos mercados e a difusão de 

tecnologias de informação têm levado as transnacionais a atuarem de uma 

maneira que vai além das formas tradicionais de IDE para explorar recursos mais 

abundantes e/ou para contornar barreiras tarifárias e não tarifárias e atingir novos 

mercados, fato que configurava uma rede de filiais relativamente autônomas e 

independentes. 

Após a crise de 2008, o momento atual das EMNs brasileiras é de uma 

“expansão consciente” (FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 2011), já que o momento exige uma 

maior eficiência na alocação dos investimentos e nos relacionamentos com parceiros para 

que haja um crescimento sustentável, tanto do ponto de vista financeiro quanto 

socioambiental. De acordo com a Fundação Dom Cabral (2011), o investimento de 

empresas no Brasil em 2010 foi maior do que o de empresas brasileiras no exterior no 

mesmo período, US$ 48 bilhões contra US$ 11 bilhões, e a previsão é que ambos 

continuem crescendo nos próximos anos. 

Diante do aumento da concorrência internacional que está, cada vez mais, 

firmando-se em terras estrangeiras, as transnacionais passam a ter que concorrer com 

empresas de várias partes do mundo, porém, dentro de seu próprio país. Uma alternativa 

para tentar enfrentar esta concorrência é desafiando as concorrentes nos seus países de 

origem. 
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Portanto, a internacionalização, dentre outros motivos, pode servir de 

justificativa tanto para empresas que estão buscando novos mercados consumidores e, 

para isso, instalam-se em outros países, quanto para organizações que, para se defender 

em seu mercado doméstico, passam a atuar nos países de seus principais concorrentes. 

Para avaliar a transnacionalidade das empresas, a United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD) possui uma metodologia, na qual é 

adotada em mais de 10 países, que possibilita a comparação entre empresas de diversos 

países. 

O índice consiste na avaliação de três indicadores empresariais, calculados 

com base na proporção do exterior sobre o total, que, agregados, compõem o grau de 

internacionalização das empresas (FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 2011, p. 5), na qual é 

calculado através da média de três índices: 

• Receitas: Receita bruta de subsidiárias no exterior/receitas totais. 

• Ativos: Valor dos ativos no exterior/valor total dos ativos da empresa. 

• Funcionários: Número de funcionários no exterior/número de funcionários total. 

 

Apesar de possuir três categorias distintas, o índice de transnacionalidade é 

adequado para fazer comparações entre grupos de setores diferentes, tendo em vista que 

cada setor tem suas peculiaridades quanto à entrada e permanência no exterior. Neste 

caso, empresas de serviço tendem a ter mais funcionários no exterior do que empresas 

manufatureiras, enquanto que estas podem auferir maiores receitas com uma quantidade 

menor de funcionários. “Sendo assim, a utilização dos três indicadores equilibra as 

diversas formas de internacionalização e valoriza as atuações globais de empresas de 

todos os setores” (FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 2011, p. 5). 

 

2.3. Transnacionais brasileiras 

 

Conforme a Fundação Dom Cabral (2011, p. 15), as transnacionais 

brasileiras, em 2010, mantiveram forte presença na América do Sul, com índice de 

regionalidade de 30,9%. A proximidade geográfica e cultural com o Brasil muitas vezes 

torna a região atraente para investimentos, principalmente nas fases iniciais do processo 

de internacionalização. 

Conforme Johanson e Vahlne (1977), a distância psíquica é um fator importante 

para a implementação de novas operações em outros países por parte das EMNs. Portanto, 

a distância psíquica pode ser uma justificativa da preferência de transnacionais brasileiras em 

manter subsidiárias na América do Sul por empresas brasileiras. 
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A distância psíquica pode ser definida como: 

“a soma dos fatores que interferem no fluxo de informações entre multinacionais e 

mercados estrangeiros, como, por exemplo, diferenças quanto à linguagem, 

educação, práticas empresariais, diferenças culturais e o nível de 

desenvolvimento” (JOHANSON; VAHLNE, 1977, p. 24). 

 

Em segundo lugar na preferência das transnacionais brasileiras está a 

região da Europa, com índice de regionalidade de 21,1%. A escolha da Europa, 

diferentemente da América do Sul, pode ter sido em virtude da grande quantidade de 

países e da diversidade de culturas e potenciais mercados consumidores, na qual as 

empresas brasileiras visualizam variadas opções de atuação (FUNDAÇÃO DOM 

CABRAL, 2011). 

A Ásia, com índice de regionalidade de 16,8%, ficou em terceiro lugar 

principalmente devido aos investimentos feitos na China para tentar captar uma parcela 

deste potencial e promissor mercado. A América do Norte, em virtude da quantidade 

inferior de países, possui índice de regionalidade de 12,6% e está em quarto lugar nesta 

lista, sendo um destino muito procurado pelas empresas brasileiras (FUNDAÇÃO DOM 

CABRAL, 2011). 

O Brasil, com 14 empresas, está em terceiro lugar no ranking das 100 

empresas de países emergentes consideradas "desafiadoras", que são empresas que 

estão se globalizando rapidamente e desafiando as líderes mundiais já estabelecidas, 

atrás apenas da China, com 36, e Índia, com 20. Dentre as empresas brasileiras estão 

destaca-se a JBS-Friboi, a Gerdau, a Petrobras e a Vale (GARCIA, 2009). 

Em primeiro lugar no ranking de transnacionalidade da Fundação Dom 

Cabral de 2011, com um índice de 0,596, está a JBS-Friboi, empresa que é a maior 

processadora de proteína animal do mundo e atua nas áreas de alimentos, couro, 

biodiesel, colágeno e latas. Atualmente, a JBS-Friboi possui 77,4% de suas vendas, 

39,8% de seus ativos e 61,7% de seus funcionários no exterior. 

Logo em seguida, com Índice de Transnacionalidade de 0,469, vem a 

Stefanini IT Solutions, um dos mais importantes provedores globais de soluções para o 

mercado de tecnologia. Seu crescimento, em 2011, foi de 21%, período em que a 

empresa faturou R$ 1,240 bilhão e, para 2012, o grupo prevê crescimento de 35%. Hoje a 

Stefanini IT Solutions possui 36,1% de sua receita, 67,7% de seus ativos e 37,0% de seus 

funcionários no exterior. 

A Gerdau, que é a maior produtora de aços longos da América Latina, está 

presente em mais 13 países e é a terceira da lista com Índice de Transnacionalidade de 

0,462. A empresa encerrou o primeiro trimestre de 2012 com receita líquida de  
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R$ 9,2 bilhões, um crescimento de 10% perante o mesmo período do ano anterior e 

apresenta hoje 35,3% de sua receita, 58,0% de seus ativos e 45,3% de seus funcionários 

no exterior, e índice de transnacionalidade de 46,2%. 

Ainda conforme os dados da Fundação Dom Cabral (2011), a JBS-Friboi é a 

empresa com maior volume de receitas no exterior em relação ao total, equivalente a 

77,4%, seguida pela Suzano, com 77%. Com relação ao volume de ativos no exterior em 

relação ao total, a Stefanini IT Solutions é a primeira da lista (67,7%), em grande parte 

devido às aquisições realizadas em 2010, seguida pela Gerdau (58%) e Ibope (48,6%). 

A JBS-Friboi também liderou o quesito porcentagem de funcionários no 

exterior, com 61,7% dos seus empregados fora do Brasil, seguida por Ibope (52,2%), 

Metalfrio (49,4%), que é a terceira maior fabricante de equipamentos de refrigeração 

comercial do mundo e líder na América Latina, e Gerdau (45,3%). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Esta pesquisa é do tipo exploratória, por procurar uma melhor compreensão 

do Índice de Transnacionalidade das empresas brasileiras listadas no relatório da 

Fundação Dom Cabral (2011). De acordo com Gil (2006), as pesquisas exploratórias têm 

como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. 

Também é de natureza quantitativa, justifica-se pelos métodos a serem 

utilizados para o tratamento dos dados obtidos, feito por meio da técnica multivariada de 

Análise de Cluster, utilizando-se o programa estatístico “SPSS for Windows” (versão 18). 

Segundo Corrar, Paulo e Dias Filho (2009, p. 325), a finalidade da Análise 

de Cluster é “reunir objetos, baseando-se nas características dos mesmos”. Hair et al. 

(2005, p. 384) vê a Análise de Cluster como “um grupo de técnicas multivariadas cuja 

finalidade primaria é agregar objetos com base nas características que eles possuem.” 

Este agrupamento é feito a partir de um critério predeterminado para que cada objeto seja 

muito semelhante aos outros no agrupamento. 

A Análise de Cluster é um processo de partição de uma população 

heterogênea em vários subgrupos mais homogêneos. No agrupamento, não há classes 

predefinidas, os elementos são agrupados de acordo com a semelhança, o que a 

diferencia da tarefa de classificação. 

O método de ligação escolhido é chamado método de Ward, também 

conhecido como método da variância mínima. Ele baseia-se na análise de variância, 

agrupando os objetos aos grupos nos quais eles promovem a menor variância intragrupo. 

Ele utiliza como critério de ligação uma função com a soma dos quadrados das distâncias 
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dos pontos centroides e que minimiza a soma dos quadrados entre os clusters (BAZUCHI, 

2012, p. 57). Esta minimização é em função da distância euclidiana. 

A distância Euclidiana é a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças 

de valores para cada variável. Este é um dos métodos mais utilizados em estudo 

de cluster e mostrou-se adequado às características das variáveis em 

consideração (KOETZ et al., 2004, p. 4-5). 

 

Qualquer que seja o algoritmo utilizado, o resultado final do processo de 

descoberta de conglomerados é uma árvore, denominada de Dendrograma (FIGURA 1). 

Neste caso, as letras (A, B, C, D, E e F) representam objetos e estão completamente 

isolados. Os valores da escala à esquerda representam graus de similaridade, ou seja, 

eles indicam em que nível de similaridade os objetos foram agrupados. Cada bifurcação 

representa uma união entre objetos. 

 

Figura 1 – Dendrograma 

 

 

 
Fonte: Wives (2004). 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A técnica de Análise de Cluster foi utilizada com o objetivo de estruturar os 

dados coletados, de maneira que as observações mais próximas sejam agrupadas em 

função de alguma medida de similaridade da distância euclidiana. 

Com base na relação definida pela técnica hierárquica aglomerativa, 

construiu-se um gráfico de dispersão (Gráfico 1), no qual foi possível determinar a 

quantidade ideal de clusters para esta amostra, considerando a similaridade das variáveis 

para um mesmo grupo. Conforme Mingoti (2005), a quantidade ideal de grupos pode ser 

definida pelos intervalos de salto no gráfico, que representam valores com perdas 

significativas de similaridade. 



ANÁLISE DO ÍNDICE DE TRANSNACIONALIDADE DE EMPRESAS 
BRASILEIRAS 

 
 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Fortaleza – V.12, – Nº 13 – jul. 2014 – Pág. 11 

Portanto, o número de conglomerados foi definido no momento em que 

ocorreu uma grande disparidade nas distâncias euclidianas (posição 41), na qual, 

conforme recomendado pela literatura, tem-se que diminuir o número total de 

observações pelo valor em que a distância euclidiana disparou (45-41) para encontrar o 

número ideal de grupos da amostra. 

 
Gráfico 1 – Gráfico de dispersão 

 

 

 
Fonte: pesquisa própria. 

 

 

A Figura 2, que representa o Dendograma da Análise de Cluster, pode ser 

interpretada de várias formas quanto à quantidade de grupos da amostra. Portanto, para 

minimizar a quantidade de grupos, objetivando homogeneizar a amostra, decidiu-se 

escolher a distância euclidiana de 10 pontos como ponto de corte. 

Neste caso, o resultado da análise gerou quatro grupos, no qual dois grupos 

foram representados por apenas uma empresa: o Grupo 1 pela JBS e o Grupo 4 pela 

Suzano. O Grupo 2 foi representado por quatro empresas: Metalfrio, Ibope, Gerdau e 

Stefanini IT Solutions. As demais empresas fazem parte do Grupo 3.  
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Gráfico 2 – Resultado da análise de cluster / Dendograma da amostra 

 
Fonte: pesquisa própria. 
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A Tabela 1 mostra a média de valores do Índice de Transnacionalidade, 

além de Receita, Ativos e Funcionários advindos do exterior. Neste caso, o fator Receita 

prevaleceu como maior percentual em praticamente todos os grupos, com exceção do 

segundo, que apresentou Ativos como maior proporção entre os três fatores. 

 
TABELA 1 – Médias do Índice de Transnacionalidade e seus fatores 

 

Cluster 
Índice de 

Transnacionalidade 
Receita Ativos Funcionários 

1 0,596 0,774 0,398 0,617 

2 0,423 0,293 0,516 0,460 

3 0,118 0,134 0,114 0,106 

4 0,315 0,770 0,131 0,043 

Geral 0,159 0,175 0,155 0,147 

 

Fonte: pesquisa própria. 
 
A JBS (Grupo 1) é a que possui o maior Índice de Transnacionalidade (596) 

e, dentre os três fatores que o compõe, se destaca por ter a maior parte da sua receita e 

de seus funcionários oriundos do exterior (77,4%), isto em virtude de inúmeras unidades 

industriais que a empresa possui em diversos países, muito embora seus ativos no 

exterior não sejam tão representativos (39,8%). 

O ponto forte do segundo grupo são os ativos (média de 51,60%) e a 

quantidade de funcionários no exterior (46%), porém, apesar disto, as empresas deste 

grupo ainda não conseguiram aumentar suas receitas no exterior em relação ao que é 

vendido nacionalmente, já que apenas 29,3% de suas receitas são originadas de outros 

países. 

Isto pode ser explicado em parte pelo fato das empresas terem se 

internacionalizado recentemente. A Metalfrio, por exemplo, instalou sua primeira fábrica 

no exterior em 2005 e só começou a produção em 2007. O IBOPE iniciou sua expansão 

na década de 1990, mas, só no início dos anos 2000, após uma grande reformulação, é 

que a empresa passou a ser mais efetiva em mercados estrangeiros.  

A Stefanini IT Solutions, outra empresa pertencente ao Grupo 2, também 

iniciou suas atividades no exterior no final da década de 1990 e se consolidou nos 

primeiros anos da década de 2000. A Gerdau, dentre todas as empresas deste grupo, foi 

a que começou o processo de internacionalização mais cedo, a partir da aquisição de 

uma siderúrgica uruguaia em 1980, contudo, a baixa receita externa se deu pelo fato da 

demanda interna ter aumentado 15%, então a empresa priorizou atender este mercado. 
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As empresas que formaram o Grupo 3 tiveram como semelhança baixos 

valores tanto para o Índice de Transnacionalidade, quanto para os três fatores que o 

formam. Neste caso, dos quatro grupos gerados, foi o único grupo em que todos os 

fatores ficaram abaixo dos valores médios de todas as empresas, inclusive o Índice de 

Transnacionalidade. Portanto, são empresas que ainda estão dando prioridade ao 

mercado nacional, mesmo que algumas delas possuam atividades consideradas 

estratégicas no exterior. 

Já a Suzano (Grupo 4), não possui muitas fábricas fora do Brasil, motivo que 

justifica os baixos percentuais de ativos (13,10%) e funcionários (4,30%) no exterior, mas, 

em compensação, a maior parte da sua receita (77%) vem de outros países, fruto de seus 

diversos escritórios e terminais espalhados pela América do Norte, Europa e Ásia. 

As análises dos Gráficos a seguir irão se concentrar, de forma mais 

detalhada, apenas nos Grupos 1, 2 e 4 dos resultados apontados na Análise de Cluster, 

tendo em vista que o Grupo 3 é composto por muitas empresas, então, seria difícil 

detalhar todas elas. 

O Gráfico 2 mostra a relação entre Funcionários e Ativos dos grupos 

formados na Análise de Cluster. Neste caso, observa-se que a JBS (Grupo 1) destaca-se 

das demais empresas, enquanto que a Suzano (Grupo 4) está praticamente inserida no 

Grupo 3 (demais pontos do gráfico). Já as empresas do Grupo 2, quais sejam: Metalfrio, 

Ibope, Gerdau e Stefanini IT Solutions, estão bem próximas umas das outras. 

No Gráfico 3 tem-se a relação entre Ativos e Receitas dos grupos formados 

na Análise de Cluster. Neste caso, a JBS (Grupo 1) permanece com posição destacada 

dos demais grupos e a Suzano (Grupo 4) também passou a se isolar dos outros grupos. 

O Grupo 2, por sua vez, não está bem definido como nos Gráficos 2 e 4, tendo em vista 

que a Metalfrio não está próxima das outras empresas do grupo. 
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Gráfico 2 – Funcionários x Ativos 
 

 
Fonte: pesquisa própria  

 
 

Gráfico 3 – Ativos x Receitas 
 

 
Fonte: pesquisa própria  
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O Gráfico 4 mostra a relação entre Funcionários e Receitas dos grupos 

formados na Análise de Cluster. Neste caso, observa-se que a JBS (Grupo 1) destaca-se 

das demais empresas, enquanto que a Suzano (Grupo 4) está praticamente inserida no 

Grupo 3 (demais pontos do gráfico). Já as empresas do Grupo 2, quais sejam: Metalfrio, 

Ibope, Gerdau e Stefanini IT Solutions, estão bem próximas umas das outras. 

 

Gráfico 4 – Funcionários x Receitas 
 

 
 

Fonte: pesquisa própria.  
 

Outra análise realizada foi quanto à oferta de produtos no exterior. Neste 

caso, todas as empresas do Grupo 2 optaram por oferecer mais de um produto/serviço ao 

mercado externo, porém, dependendo da região, não são oferecidos todos os produtos 

que são ofertados no mercado interno. Isto ocorreu em virtude da necessidade de 

adaptação aos mercados que pretendem atender e, como estratégia em comum, estas 

firmas costumam adquirir outras empresas regionais para tentar uma melhor adaptação à 

região. 

A Metalfrio, não oferece todos os seus produtos ao mercado externo, 

contudo, tem a política de adaptar seus produtos às necessidades específicas da 

estratégia de marketing de seus clientes. Sua estratégia é de atendimento local para 

clientes globais. A empresa começou a buscar no exterior mercados de nichos, 

geralmente de produtos com maior valor agregado. 
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Conforme informações de seu site, a consultoria Stefanini IT Solutions tem 

planos de aumentar o faturamento das filiais no exterior em 60% e que elas passem a 

responder por 50% dos negócios da Stefanini IT Solutions. Para isso, a empresa pretende 

continuar com a estratégia de combinar crescimento orgânico com aquisições de 

empresas no exterior, buscando empresas com perfil de atuação semelhante ao seu. 

Portanto, a Stefanini IT Solutions também adota a estratégia de adaptar seus serviços à 

realidade do mercado em que pretende atuar. 

O IBOPE está presente na América Latina e nos Estados Unidos com 

diferentes tipos de serviços. Atua na Argentina, Chile, México e Porto Rico com o IBOPE 

Inteligência, realizando estudos customizados, qualitativos e quantitativos, fornecendo 

relatórios diagnósticos e estratégicos, de acordo com as necessidades dos clientes.  

Já com o IBOPE Media, responsável pelas pesquisas de audiência, consumo e mídia, 

atua na Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Estados Unidos, Guatemala, 

México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Uruguai e Venezuela. 

O Grupo Gerdau conta com uma ampla linha de produtos em aço divididos 

em três grandes grupos (Aços Longos ao Carbono, Aços Longos Especiais e Placas, 

Blocos e Tarugos). Conforme notícia veiculada no site da EENI do Brasil (The Global 

Business School), o Grupo Gerdau mantém presença constante no mercado internacional 

exportando produtos longos comuns e especiais para todos os continentes. Assim, dos 

três grupos de produtos, a Gerdau oferece dois para o mercado internacional, deixando 

de vender Placas, Blocos e Tarugos. 

As plantas são dimensionadas e localizadas de forma a atender aos 

mercados locais e permitir o acesso eficiente aos clientes, desta forma “a Gerdau 

conseguiu estabelecer um patamar diferenciado de desempenho em suas usinas, pela 

proximidade com a matéria-prima, critérios de logística e práticas de gestão alinhadas às 

melhores do mundo” (GIÃO; FERREIRA; OLIVEIRA JUNIOR, 2008, p. 10). 

Diante dos resultados da Análise de Cluster, empresas que compõem o 

Grupo 2 também podem ser enquadradas em relação às categorias da tipologia proposta 

por Dunning (1993). Neste caso todas elas utilizam a estratégia de busca por novos 

mercados. 

Neste caso, a Metalfrio estaria utilizando a estratégia de busca de mercado 

(market seeking), já que a empresa possui clientes globais que atuam em vários países e 

ela procura, com esta estratégia, apenas entrar em novos mercados e adaptar os 

produtos oferecidos à realidade da região. A consultoria Stefanini IT Solutions, por sua 

vez, também usa a estratégia de busca de mercado (market seeking), adquirindo 

empresas com perfil semelhante ao seu. 
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O IBOPE utiliza a estratégia de busca de mercado (market seeking) 

adaptando seus serviços de acordo com as características das regiões em que atua.  

A Gerdau, além de buscar acesso a novos mercados, também tem um forte apelo a 

estratégia de procura de recursos (resource seeking), já que a busca por recursos naturais 

foi um fator de grande importância na escolha das regiões nas quais ela se instalou. 

A JBS (Grupo 1) é outra empresa que utiliza a estratégia de busca de 

mercado (market seeking), tendo em vista que a empresa entrou em mercados 

previamente selecionados com o objetivo de aumentar seu mercado consumidor. Este 

fato ocorreu porque, segundo Paes (2010), a empresa optou por produzir no exterior para 

evitar as barreiras tarifárias e não tarifárias, aproximando-se de mercados consumidores 

ainda maiores do que o brasileiro. 

Outra tática que a empresa empregou para acessar os mercados foi 

adquirindo as empresas estrangeiras no exterior, aumentando sua base de consumidores 

e, ao mesmo tempo, aumentando suas vantagens sobre os rivais (PAES, 2010). 

A Suzano também utilizou esta estratégia quando adquiriu, em 2010, a 

FuturaGene, empresa que é referência na área de Biotecnologia e tem centros de 

pesquisa em Israel, China e Inglaterra. Porém, além de ter acesso ao mercado, a 

empresa buscou melhorar seus indicadores de inovação, tendo em vista que a maioria de 

suas inovações para o mercado nacional eram apenas incrementais. 

Para Dunning, as empresas obtêm vantagens competitivas quando 

adquirirem propriedades no exterior, pois, podem ter acesso a vantagens específicas da 

empresa (como marcas, patentes e tecnologia), facilitar o acesso ao mercado ou 

aumentar o controle de fontes de matéria-prima (AMATUCCI, 2009, p.15). 

 

5. CONCLUSÕES 

 

A liberalização das transações econômicas internacionais e o consequente 

acirramento da concorrência mudaram a realidade da atuação dos governos de países 

emergentes, tornando a competitividade internacional de empresas nacionais mais 

importante para o desempenho da economia nacional (ALMEIDA, 2007). 

Este estudo teve como objetivo analisar as estratégias de 

internacionalização das transnacionais brasileiras. Para tanto, utilizou-se dados sobre o 

Índice de transnacionalidade de 46 empresas brasileiras classificadas pela Fundação 

Dom Cabral (2011). 

Muitos fatores levam as empresas a se internacionalizarem, dentre eles 

estão a busca por vantagens competitivas, pela redução de custos (através de mão de 
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obra mais barata, por exemplo), pela ampliação de mercados, pelo acesso a recursos, 

dentre outros. Uma maneira de acessar estes benefícios é através da aquisição de outras 

companhias no exterior, estratégia utilizada por boa parte das transnacionais brasileiras. 

Devido à abertura das economias em desenvolvimento em virtude da 

competição mundial, as empresas brasileiras foram forçadas a competir com 

multinacionais de outros países que se instalaram no Brasil. Neste caso, o investimento 

direto externo (IED) foi uma importante estratégia utilizada pelas transnacionais brasileiras 

para competir com estas concorrentes. Além disto, o acirramento da competição pode ter 

forçado as empresas a aprimorarem suas operações, estimulando o desenvolvimento de 

vantagens competitivas, o que proporciona um aumento da capacidade de competir em 

mercados estrangeiros. 

Desta forma, constatou-se que grande parte das empresas analisadas neste 

estudo utilizou a estratégia de busca de mercado (market seeking) como forma 

justificativa para a internacionalização e outra parte também utilizou a estratégia de 

procura de recursos (resource seeking) para atuar no mercado externo. 

Em termos de limitações, ressalta-se a dificuldade de coleta de dados, tendo 

em vista que foram obtidos a partir de dados secundários (oriundos principalmente do 

próprio site das empresas). Como sugestões para estudos futuros, a análise do Índice de 

Transnacionalidade pode ser complementada com a abordagem de outras teorias sobre 

internacionalização de empresas para tentar capturar mais semelhanças entre as 

empresas dos grupos gerados pela Análise de Cluster. 
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