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Resumo 
 
Este artigo tem como objetivo analisar as associações estatísticas entre os condicionantes da 
internacionalização e a percepção sobre o desempenho exportador de empresas que operam no 
setor sucroalcooleiro brasileiro. A fundamentação teórica contempla as principais teorias de 
internacionalização e os condicionantes que delas emergem: localização, recursos tangíveis, 
recursos intangíveis, escolhas gerenciais aprendizagem, agentes externos e contexto externo. A 
estratégia de pesquisa utilizada foi o survey com recorte transversal. A amostra não 
probabilística obtida foi de 84 questionários válidos. Para a análise dos dados foram utilizadas 
medidas e técnicas de estatística descritiva. Os resultados mostraram evidências que algumas 
correlações entre o desempenho e os condicionantes de internacionalização foram identificadas, 
com destaque para os conceitos-chave de localização, recursos intangíveis, aprendizagem e 
agentes externos. Não foram evidenciadas correlações significantes entre o desempenho 
exportador e escolhas gerenciais. Conclui-se que muitos dos resultados dos constructos, apesar 
de parecerem coerentes em sua análise individual, não apresentaram correlação frequente e 
confiável com o desempenho exportador. 
 

Palavras-Chave: Exportação. Desempenho. Sucroalcooleiro. 
 

1. Introdução 

 

O Brasil vem passando por uma fase de solidificação econômica no contexto do mercado 

internacional. Tal crescimento no fluxo de investimentos diretos do Brasil no exterior 
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consolidou-se nos anos 1990 (TUROLLA, 2009) com a abertura neoliberal e, na última década, 

pelas políticas governamentais de incentivo ao empreendedorismo. Apesar do fato da exportação 

de produtos básicos, como os agropecuários, ainda representar a maior parte da sua balança 

comercial (IBGE, 2009) com 29,71% do total das exportações (MDIC, 2011a), o Brasil passa, 

paulatinamente, a ser reconhecido não apenas como simples fornecedor de insumos agrícolas 

básicos, mas também pela sua potencialidade industrial. 

Dentre os produtos brasileiros mais exportados estão os derivados da cana-de-açúcar 

(MDIC, 2011b). A necessidade mundial por este produto (seja pelo açúcar como insumo 

alimentício básico, ou pelo etanol, como fonte energética alternativa aos combustíveis fósseis) 

coloca o Brasil em posição favorável de referência mundial na produção e comercialização 

destes insumos. A estimativa de área plantada para a safra de cana 2011/2012 foi de 8.434,3 mil 

hectares, valor próximo ao de lavouras como a do milho, com plantio estimado entre 8.245,0 e 

8.486,8 mil hectares, e superior a de outras lavouras como a de arroz e de algodão, com 

previsões de plantio entre 2.742,9 e 2.804,3 mil hectares e 1.359,2 e 1.486,2 mil hectares, 

respectivamente (CONAB, 2011a; 2011b). 

A produção total dos derivados de cana destinados ao mercado externo, de janeiro a 

março de 2011, somou R$2.566.427,00 na balança de exportações brasileiras, resultando em 

14,7% do total das exportações do agronegócio nacional no mesmo período (CONAB, 2011b). 

Dados dos últimos três anos reiteram que o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar 

(FAOSTAT, 2011). No ranking de exportações por produtos derivados da cana-de-açúcar, o 

Brasil é o maior exportador de açúcar (USDA, 2011) e segundo maior de etanol, ficando atrás 

apenas dos Estados Unidos (RFA, 2011). Este é mais um indício de que o Brasil, enquanto país 

emergente, destaca-se como um player competitivo no cenário internacional do setor 

sucroalcooleiro. Destaca-se, deste modo, a importância da realização de estudos que relacionem 

a internacionalização e o desempenho das empresas deste setor. 

Dentre os modelos científicos estrangeiros de internacionalização mais discutidos 

(MORAES; OLIVEIRA; KOVACS, 2006), destacam-se seis teorias (KOVACS, 2009), a saber: 

o modelo de Ciclo de Vida do Produto (VERNON, 1966, 1979), o modelo nórdico de Uppsala 

(JOHANSON; WIDERSHEIN-PAUL, 1975; JOHANSON; VAHLNE, 1977), o modelo da 

Escolha Adaptativa (LAM; WHITE, 1999), o modelo da análise do Paradigma Eclético 

(DUNNING, 1980; 1988), o modelo da Visão Baseada em Recursos (FAHY, 1996; 1998; 

DHANARAJ; BEAMISH, 2003; SHARMA; ERRAMILLI, 2004) e o modelo do Diamante 

Competitivo (PORTER, 1989; 1991).  
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De tais teorias emergem conceitos-chave de internacionalização que se caracterizam (no 

âmbito desta pesquisa) como os condicionantes deste processo. Traduzidos de cada um dos 

modelos citados, os conceitos (condicionantes), de acordo com Kovacs (2009), são: localização, 

recursos tangíveis e intangíveis, escolhas gerenciais, aprendizagem, agentes externos e contexto 

ou cenário externo. A adoção de tais condicionantes nas análises dos processos de 

internacionalização dos países emergentes é capaz de proporcionar um melhor entendimento 

crítico de suas aplicações em economias diferenciadas como estas (MORAES et al., 2006; 

KOVACS; MORAES; OLIVEIRA, 2007b; KOVACS, 2009). 

Diante do exposto, o objetivo central deste artigo é analisar as associações estatísticas 

entre os condicionantes da internacionalização e a percepção sobre o desempenho exportador de 

empresas que operam no setor sucroalcooleiro brasileiro. 

Para este propósito, inicialmente serão realizadas algumas considerações a respeito das 

teorias sobre internacionalização selecionadas nesta pesquisa, a partir das quais foram 

identificados os condicionantes. Em seguida, é realizada uma breve revisão a respeito do tema de 

desempenho empresarial, com destaque para o desempenho exportador. Logo depois, são 

apresentados os procedimentos metodológicos, destacando as variáveis analisadas para a 

identificação das associações entre o desempenho e os condicionantes. Por fim, são discutidos os 

achados da pesquisa, seguidos das conclusões pertinentes. 

 

2. Fundamentação Teórica 

2.1. Teorias de internacionalização 

 

As teorias de internacionalização surgiram no século XX, a partir da necessidade de 

compreender as estratégias adotadas pelas firmas que optavam por expandir seus mercados de 

atuação além de suas fronteiras nacionais. Os modelos teóricos discutidos a seguir dizem 

respeito àqueles os quais foram selecionados os condicionantes da internacionalização, são eles: 

Teoria do Ciclo de Vida do Produto, o Modelo da Escola Nórdica de Uppsala, a Teoria da 

Escolha Adaptativa, o Paradigma Eclético, o Modelo Diamante e a Teoria Baseada em Recursos. 

O modelo do Ciclo de Vida do Produto (VERNON, 1966; 1979) pressupõe que exista um 

ciclo sequencial de inovação, crescimento, maturação e estagnação na vida de qualquer produto. 

Em âmbito internacional, ocorre de maneira semelhante, contudo o que determina a duração de 

cada uma das fases é a capacidade tecnológica particular de cada nação. Por tal motivo, os 

resultados podem ser diferentes em países que apresentam índices econômicos distintos. 
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De acordo com esta teoria, as fases do ciclo (entrada, amadurecimento e padronização) 

são bem delimitadas e o nível de amadurecimento e padronização do produto é mais elevado. À 

medida que isto ocorre, o produto vai perdendo vantagem competitiva interna e estas economias 

passam a buscar novos mercados. Concomitantemente, as economias desenvolvidas repassam 

sua tecnologia defasada para outras menos desenvolvidas que dão continuidade a um ciclo de 

repasse tecnológico onde o mais forte economicamente se perpetua como líder de mercado. A 

conclusão do modelo é de que o ciclo de vida de um produto internacionalizado é superior ao de 

um não internacionalizado porque, no primeiro caso, o produto tem um leque maior de 

oportunidades para manter-se no mercado. 

O segundo modelo, Uppsala (JOHANSON; WIDERSHEIN-PAUL, 1975 JOHANSON; 

VAHLNE, 1977), trata do caráter incremental de envolvimento entre a nação de origem dos 

produtos comercializados para a nação a qual eles se destinam. Deste modo, a 

internacionalização é um processo gradativo de comprometimento, conhecimento e ganho de 

confiança entre as partes envolvidas, que se torna cada vez mais sólido com o passar do tempo 

de relacionamento. Este processo segue quatro fases graduais de entrada: atividades de 

exportação irregulares, atividades de exportação com o auxílio de representantes, escritório de 

vendas no país-destino e, finalmente, a produção local. No entanto, nem todos esses estágios 

precisam necessariamente ser atendidos. Isso ocorrerá a depender da ponderação de fatores 

financeiros e psíquicos que determinarão se vale ou não a pena cumprir todos eles. 

Outro fator considerado pela teoria é a relação entre a distância psíquica e o grau de 

envolvimento entre as nações. Aquelas que desejam expandir seus mercados procuram 

compradores que possuam proximidades culturais que facilitem este processo. Isto inclui a 

consideração de variáveis tais quais: língua, economia e proximidade geográfica. 

O fortalecimento das networks entre os players envolvidos no processo de 

internacionalização é uma evolução do modelo de Uppsala que passa a considerar o 

estreitamento das redes de relacionamento como forma de facilitar a entrada em novos mercados 

mesmo com as dificuldades de língua, cultura e outras consideradas pelo modelo clássico da 

escola nórdica (HILAL; HEMAIS, 2003). Evidências apontam para diversos aspectos que 

reiteram a importância e o benefício das networks em processos de internacionalização (ZHOU 

et al., 2007), tais quais: a forte relação entre o estabelecimento e manutenção de networks e a 

performance internacional (KENNY, 2009), a rapidez no estabelecimento de negócios 

internacionais proporcionada pelas networks (KISS; DANIS, 2008), o papel das networks no 

processo de entrada e sobrevivência da firma em mercado internacional (GIARRATANA; 

TORRISI, 2009) entre outros. 
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A teoria da Escolha Adaptativa (LAM; WHITE, 1999) defende que a firma enfrenta 

dilemas estratégicos que a forçam a adapta-se quanto à sua estrutura, recursos humanos e 

estratégia para comprometer-se com outros mercados eficazmente. Estas adaptações requerem 

mudanças internas que a orientam para atender ao objetivo de operar internacionalmente. A 

partir destas premissas, considera-se a internacionalização como um desafio imposto pelo 

ambiente às firmas. 

Para a construção deste modelo, os autores consideraram a adaptação da estrutura interna 

como o primeiro passo da série de ajustes necessários para fornecer suporte à intenção de 

internacionalizar-se. Por esta razão, fatores como a criação de setores específicos, a realocação 

de recursos financeiros e o próprio ambiente externo, além do estudo do mercado, devem ser 

levados em consideração quando a firma chegar ao segundo passo do processo, que é a 

formulação da nova estratégia para atender aos compradores estrangeiros. O terceira passo é o 

enfrentamento do dilema entre a contratação de pessoal no mercado de origem ou no de destino, 

levando em consideração fatores culturais e econômicos, objetivando a melhor adequação 

possível desses recursos humanos à nova estrutura e estratégia. Este último pilar completa a base 

do paradigma.  

O Paradigma Eclético (DUNNING, 1980; 1988; 2001) procura justificar a instalação de 

unidades produtivas em mercados estrangeiros pela consideração dos fatores diferenciais de 

propriedade (ownership), localização (location) e internalização (internalization), a tríade OLI. 

Enquanto originária de outro mercado, a firma que fomenta esta tríade tem maior probabilidade 

de se diferenciar das demais e de ter vantagem competitiva. 

Sobre a propriedade, Dunning (2001) afirma que esta característica afeta o modo como a 

organização atua em um mercado estrangeiro. O fato de ela deter o controle sobre seus recursos, 

processos, conhecimento e estratégia lhe confere vantagem competitiva. Quanto à localização, 

este é um fator determinante para a vantagem, pois a depender dela, a organização pode obter 

desde vantagens logísticas até estímulos governamentais que baixam seu custo de atuação, a 

exemplo dos incentivos fiscais brasileiros concedidos conforme as Leis nº 9.440/97 e nº 9.826/99 

(BRASIL, 1997; 1999). Muitas multinacionais buscam operar no Brasil, motivadas por 

interferências como estas que visam trazer investimentos estrangeiros para industrializar o país e 

gerar emprego e renda (SUZIGAN, 1989). O último fator, a internacionalização, diz respeito à 

manutenção do controle de operações externas na firma original, evitando o repasse de custos e 

conhecimento para outros operadores. Isto visa a concentração de tais recursos em sua matriz. 

O penúltimo modelo abordado é o Diamante (PORTER, 1989; 1991; 1999; 2004) que 

considera que as organizações possuem quatro determinantes que as levam à obtenção de 
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vantagem competitiva frente às concorrentes de uma mesma indústria. São eles: estratégia, 

estrutura e rivalidade; condições de demanda; condições de fatores; e indústrias relacionadas ou 

correlatas e de suporte. Estes quatro determinantes correlacionados e integrados se fortalecem 

entre si, formando um diamante de ações conjuntas em prol da manutenção desta vantagem.  

O primeiro determinante considera a maneira como a estratégia, estrutura e rivalidade são 

conduzidas pela organização. Deste modo, sendo a estratégia e a estrutura sólidas, e o 

conhecimento sobre as rivais, vasto, estas duas primeiras variáveis conseguem agir como pilares 

para sustentar a vantagem competitiva em relação às firmas concorrentes. O segundo 

determinante, condições de demanda, trata da natureza da demanda do ambiente externo sobre a 

produção da organização. O modelo prevê que o terceiro determinante, condições de fatores, 

considera a relação entre variáveis como mão-de-obra, infra-estrutura, recursos humanos, 

disponibilidade de matéria prima, dentre outras. O quarto e último determinante diz respeito à 

relação da firma com as indústrias correlatas que de alguma forma estão envolvidas e 

influenciam no seu processo produtivo. 

Enfim, a corrente da Resourced Based View - RBV foi impulsionada pelos estudos de 

Wernerfelt (1984) e Barney (1991), buscando atrair a atenção para os recursos como fontes de 

vantagem competitiva para as organizações, rompendo o paradigma da perspectiva da 

organização industrial. A RBV admite que a gestão estratégica orientada para os recursos 

tangíveis ou intangíveis da organização gera eficácia e agrega valor à firma (WERNERFELT, 

1984; PETERAF, 1996), além de contribuir mais significativamente para a “[...] identificação 

dos fatores que diferenciam o desempenho entre as empresas” (TONDOLO; BITENCOURT, 

2005, p.1). 

Muito embora “[...] as teorias serem consideradas por alguns de seus autores 

incompatíveis entre si, percebe-se a interseção de alguns conceitos-chave” (KOVACS; 

MORAES; OLIVEIRA, 2007a, p.20). Neste contexto, o quadro 1, a seguir, sintetiza os 

conceitos-chave (condicionantes) que serão abordados nesta pesquisa para avaliar suas 

associações com o desempenho exportador. 
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Quadro 1: Principais conceitos-chave (Condicionantes) das teorias de 
internacionalização 

Conceitos-
chave 

Ciclo de 
Vida 

Uppsala Paradigma 
Eclético 

Modelo 
Diamante 

Escolha 
Adaptativa 

RBV 

Localização �  �  �  �  �   
Recursos 
tangíveis 

�   �  �   �  

Recursos 
intangíveis 

 �  �  �  �  �  

Escolhas 
gerenciais 

 �  �   �   

Aprendizagem  �     �  
Agente 
Externo 

�    �    

Contexto 
externo 

�  �   �    

     Fonte: Adaptado de Kovacs, Moraes e Oliveira, (2007a); Kovacs (2009). 
 

2.2. Desempenho exportador 

 

A onda da ênfase na utilização de procedimentos de medição como meio de alcançar uma 

melhor utilização dos recursos, investimentos, gerando bons resultados e vantagem competitiva 

sustentável, estimulou o desenvolvimento de diversos estudos. Estes, por sua vez, envolvem 

temáticas que sugerem o uso de medidas quantitativas e financeiras para refletir o nível de 

performance da firma. 

Todavia, devido ao pouco consenso (BOUGEOIS III, 1980; ZOU; TAYLOR; OSLAND 

et al., 1998; GARRIDO et al., 2009), pela falta de definição de metodologias universais sobre o 

tema (OLIVEIRA, 2008) e pela fraca assimilação do conhecimento sobre o mesmo (ZOU; 

STAN, 1998), percebe-se a necessidade de modernizar a maneira como essas medições são 

realizadas, atentando para o fato de que elas possuem diversas limitações e de que o 

desenvolvimento de novas formas não-tradicionais de medição é necessário em face às 

mudanças tecnológicas e estruturais que o contexto globalizado impõe às organizações 

(GHALAYINI; NOBLE, 1996). 

Sobretudo a partir da década de 1980, quando teve início a transição para o enfoque 

tecnológico das relações sociais e comerciais (CASTELLS, 2010), tornou-se essencial ter certeza 

do nível de desempenho para atuar proativamente e corretivamente sobre as mudanças 

mercadológicas. Com isso, surgiu uma grande variedade de métodos e técnicas de medição e 

com elas o questionamento sobre a efetividade de sua aplicação e a revelação de que, talvez, 

estes métodos possuíssem limitações que implicariam consequências no resultado organizacional 

(GHALAYINI; NOBLE, 1996). 
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De fato, alguns processos de medição tradicionais podem ser inadequados a determinadas 

aplicações. Ainda não existe um consenso ou “[...] uma medida universalmente aceita para a 

aferição do desempenho financeiro das empresas” (BARCELLOS, 2010, p.18). A análise 

performática pode variar de acordo com a perspectiva de sua elaboração: por atores internos, 

participantes ativos dos processos organizacionais, ou por padrões de medição externos 

(BOURGEOIS III, 1980).  

Ademais, ainda há a problemática da quantificação e da dimensionalidade que dificultam 

a definição das fronteiras da medição (STEERS, 1975). Mas, o que se deve considerar é o fato de 

que as verdadeiras medições úteis são aquelas capazes de ajudar a firma a atingir a qualidade em 

seus processos (CHAKRAVARTHY, 1986), levando em consideração a tríade ambiente, 

estratégia e estrutura (LENZ, 1980). 

Os estudos sobre desempenho da firma internacionalizada tratam da performance 

mercadológica destas empresas, procurando identificar se o modo como atuam globalmente é 

eficaz. De acordo com essa premissa, a firma que possui vantagem competitiva internacional é 

aquela capaz de obter valor econômico superior ao de suas rivais (BARNEY, 2001). Esta é uma 

vertente importante deste campo específico da pesquisa sobre internacionalização, mas que ainda 

carece de aprofundamento teórico no tocante às relações diretas entre a performance 

organizacional e as atividades de internacionalização (SINGH, 2009).  

No que tange à origem geográfica dos estudos sobre desempenho internacional, percebe-

se a tradição norte-americana (TONGLI; PING; CHIU, 2005), justificada pelo fato de esta ser a 

nação sede de diversas e importantes multinacionais. Todavia, quando o cenário alvo de 

investigação passa a ser o das economias emergentes e, mais especificamente, o da economia 

brasileira, percebe-se ainda escassez de produção científica (GARRIDO et al., 2009). 

Tal realidade tende a mudar, uma vez que certos estudos (KHANNA; RIVKIN, 2000; 

EDWARDS, 2001; KLAPPER; LOVE, 2003; CARNEIRO, 2007; SINGH, 2009) vêm 

abordando o aspecto performático no âmbito das economias emergentes, as tratando como 

mercados promissores e de grande potencial ao longo das próximas décadas. Apesar disto, a 

análise do desempenho da firma relacionado ao seu papel de player no mercado internacional 

ainda é abordada com pouca ênfase. 

As medidas orientadas para a análise de desempenho, em geral, não especificam padrões 

de medição claros. É comum medir a performance de maneira inespecífica, tratando-a em 

conjunto com outras variáveis. Portanto, há ainda muita inconsistência e resultados conflituosos 

(KATSIKEAS; LEONIDOU; MORGAN, 2000) o que legitima a falta de consenso comentada 

anteriormente. 
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Em suma, os indicadores de desempenho empresariais, conforme estão descritos nos 

artigos pesquisados, não se apresentam de maneira clara quanto à sua composição matemática ou 

ao seu significado. Isto implica maior diversidade de nomenclaturas, como se pode perceber no 

quadro 2. 

No que tange aos indicadores voltados para medir o desempenho da internacionalização, 

a discussão teórica é que não existe um padrão de medição (BOURGOIS III, 1980; ZOU; 

TAYLOR; OSLAND, 1998; SHOHAN, 1998; CARNEIRO; ROCHA, 2008), ou um tipo de 

escala que contenha variáveis padronizadas e que possa ser aplicada em realidades distintas 

(ZOU; TAYLOR; OSLAND, 1998). O grande volume de estudos empíricos pouco focados no 

desenvolvimento de métodos de mensuração e a diversidade de nomenclaturas (ZOU; STAN, 

1998) também dificulta a legitimação de uma metodologia de mensuração do desempenho 

exportador. 

Logo, a baixa frequência de indicadores com nomenclaturas padronizadas em diferentes 

referências e a grande variedade dos mesmos, expõe a falta de consenso alegada por Bourgeois 

III (1980), Zou, Taylor e Osland (1998), Zou e Stan (1998) e Carneiro e Rocha (2008). Ademais, 

ocorre que os próprios autores definem a fórmula de cada variável e por vezes a ocultam na 

descrição metodológica do artigo, o que culmina em conclusões confusas acerca da 

nomenclatura e dos significados. Isto leva, inevitavelmente, a adoção de variáveis de avaliação 

de desempenho não padronizadas, conforme está demonstrado no quadro 2. 

 

Quadro 2:  Variedade de índices de desempenho encontrados na literatura. 
OBJETIVO INDICADORES DE DESEMPENHO FONTE 

G
E

R
A

L
 

Produtividade Ghalayini, Noble (1996). 
Lucratividade Ghalayini, Noble (1996); Arruda, Arruda (1998); 

Hawawini, Subramanian, Verdin (2003); Singh 
(2009). 

Diversificação Li,  Liu e Cheng (2011). 
Retorno do patrimônio líquido Beard, Dess (1981). 
Dívida em relação ao patrimônio Beard, Dess (1981). 
Volume de vendas Beard, Dess (1981). 
Número de escritórios Lenz (1980). 
Ativos líquidos Lenz (1980). 
Número de funcionários Ortega (2010). 
Valor de mercado total Hawawini, Subramanian e Verdin (2003). 
Retorno sobre ativos (ROA) Chakravarthy (1986); Choe, Booth, Hu (1997); 

Shoham (1998); Hawawini, Subramanian, Verdin 
(2003); Singh (2009); Tongli, Ping e Chiu (2005); 
Bobillo, López-Iturriaga, Tejerina-Gaite (2010); 
Banalieva, Robertson (2010); Li,  Liu e Cheng (2011). 

Retorno Sobre o investimento (ROI) Moraes (2003); Zou; Stan (1998);  
Retorno sobre vendas (ROS) Chakravarthy (1986); Arruda, Arruda (1998); 

Banalieva, Robertson (2010). 
Retorno sobre o capital total Chakravarthy (1986). 
Capital investido Hawawini, Subramanian, Verdin (2003); Singh 

(2009).  
Tamanho da firma Zou; Stan (1998); Tongli, Ping e Chiu (2005); Bobillo 

López-Iturriaga, Tejerina-Gaite (2010); Lin et al., 
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(2011). 
Idade da firma Zou; Stan (1998); Tongli, Ping e Chiu (2005); Li,  Liu 

e Cheng (2011). 
Risco Tongli, Ping e Chiu (2005). 
Participação na indústria Tongli, Ping e Chiu (2005). 

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

Fatia de mercado no exterior Zou, Taylor e Osland (1998); Shoham (1998); Moraes 
(2003). 

Posicionamento estratégico internacional Zou, Taylor e Osland (1998). 
Contribuição da exportação para a 
competitividade da firma 

Zou, Taylor e Osland (1998). 

Lucros da exportação Zou, Taylor e Osland (1998); Shoham (1998); 
Carneiro; Rocha (2008). 

Ativos externos em relação ao total de 
ativos 

Li,  Liu e Cheng (2011). 

Intensidade de exportações Shoham (1997); Singh (2009). 
Grau de internacionalização Bobillo, López-Iturriaga, Tejerina-Gaite (2010); Li,  

Liu e Cheng (2011). 
Vendas para o mercado externo em relação 
ao total de vendas 

Li,  Liu e Cheng (2011). 

Volume de vendas para o mercado externo Zou, Taylor e Osland (1998); Shoham (1998); Singh 
(2009). 

Crescimento das vendas para o mercado 
externo 

Singh (2009); Zou, Taylor e Osland (1998); Moraes 
(2003); Carneiro; Rocha (2008). 

Intenção de exportar Singh (2009). 
Efetividade das exportações Singh (2009). 
Exportações de bens e serviços Singh (2009). 
Eficiência de vendas Singh (2009). 
Margem líquida de exportações Singh (2009). 
Exportações em relação ao volume do PIB Tongli, Ping e Chiu (2005).Singh (2009). 
Satisfação em relação ao valor total das 
exportações 

Zou, Taylor e Osland (1998); 

Satisfação em relação à margem de lucro de 
exportação 

Zou, Taylor e Osland (1998); 

Satisfação com os resultados gerais das 
exportações em relação aos concorrentes 

Zou, Taylor e Osland (1998); 

Satisfação entre o nível de empenho com a 
exportação e os resultados obtidos 

Zou, Taylor e Osland (1998); 

Satisfação geral com a atividade 
exportadora 

Shoham (1997); Zou, Taylor e Osland (1998); 
Carneiro; Rocha (2008); Singh (2009). 

Fonte: Elaboração própria 
 

Não obstante, é inegável a importância de acompanhar e analisar os indicadores de 

desempenho como forma de manter ou ajustar a estratégia de internacionalização já adotada. 

Identificar a relação do desempenho da firma (interna ou internacionalmente) com as 

características dos seus conceitos-chave de internacionalização pode representar uma forma de 

atingir tal objetivo. 

No caso do presente estudo, foram selecionados os índices que melhor pudessem refletir 

o desempenho exportador. Os indicadores escolhidos tiveram o intuito de coletar dados a 

respeito da satisfação dos respondentes em relação: ao valor total das exportações (ZOU; 

TAYLOR; OSLAND, 1998); à margem de lucro (ZOU; TAYLOR; OSLAND, 1998); ao 

crescimento do volume de exportação da empresa (ZOU; TAYLOR; OSLAND, 1998; 

MORAES, 2003; CARNEIRO; ROCHA, 2008; SINGH, 1999); aos resultados gerais da 

exportação em relação à concorrência (ZOU; TAYLOR; OSLAND, 1998); ao nível de empenho 

com a atividade em função dos resultados obtidos (ZOU; TAYLOR; OSLAND, 1998); e ao grau 
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de satisfação geral com a atividade exportadora (SHOHAM, 1997; ZOU; TAYLOR; OSLAND, 

1998; CARNEIRO; ROCHA, 2008; SINGH, 2009). 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

O método adotado nesta pesquisa foi o survey (BABBIE, 2003). A população alvo 

pretendida para a pesquisa foi constituída das empresas do setor sucroalcooleiro brasileiro que 

internacionalizam seus produtos. Como não foi encontrada uma informação que apresentasse, 

com fidelidade, o número total de empresas exportadoras do setor, fez-se necessário realizar uma 

pesquisa em banco de dados e sites relacionados. Após a consulta em bases de dados do MDIC e 

no portal Brazil4Export, chegou-se ao total de 340 empresas do setor sucroalcooleiro no Brasil.  

Destas, 93 constavam no portal Brazil4export e as outras 271 no banco de dados do 

MDIC. Entre os dois bancos de dados havia 24 empresas em comum. Foi, então, realizada uma 

filtragem, na qual se buscou identificar quais destas 340 empresas exportavam seus produtos. 

Após os procedimentos de contato iniciais, obteve-se uma amostra de 84 empresas exportadoras, 

as quais tiveram questionários válidos para a pesquisa. Esta amostra, portanto, foi intencional e 

não probabilística (BABBIE, 2003) por conveniência (HAIR et al., 2005).A presente pesquisa 

foi realizada entre os meses de novembro e dezembro de 2011. 

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário, construído a partir de uma 

escala ordinal do tipo likert de cinco pontos (COHEN; SILVA, 2002; PACE et al., 2003; 

HONÓRIO, 2008), onde se procurou medir o grau de concordância dos respondentes em relação 

às influências dos condicionantes de internacionalização nas suas respectivas empresas e o 

desempenho exportador. Em estudos sobre internacionalização, escalas likert são bastante 

utilizadas (WILKINSON; BROUTHERS, 2006; MOURA, 2008; ORTEGA, 2010). O 

instrumento de coleta de dados passou, inicialmente, por um pré-teste, sendo recentemente 

(agosto de 2011) aplicado com sucesso em um estudo sobre o mesmo tema no âmbito da 

fruticultura. Tal estudo, a exemplo da presente pesquisa, faz parte de um projeto mais amplo, sob 

o financiamento do CNPq.  

Os sujeitos desta pesquisa foram, preferencialmente, os responsáveis pelas atividades 

exportadoras em cada uma das firmas entrevistadas. Ao adotar-se este critério, pretendeu-se 

aumentar a confiabilidade das respostas (CARNEIRO, 2007), pois tais sujeitos estão diretamente 

envolvidos com os processos pesquisados. Para agilizar o processo de coleta de dados, foi 

contratada uma empresa de pesquisa, a qual aplicou todos os questionários por meio telefônico. 
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As variáveis independentes da pesquisa foram agrupadas em sete constructos 

representados pelos condicionantes da internacionalização (localização, recursos tangíveis, 

recursos intangíveis, escolhas gerenciais, aprendizagem, agentes externos e contexto externo). A 

variável dependente, por seu turno, foi representada pelo constructo desempenho exportador. O 

conjunto de variáveis pertencente a cada constructo foi selecionado a partir do referencial teórico 

e apresentado no quadro 3, a seguir. 

 
Quadro 3: Variáveis da Pesquisa 
CONSTRUCTOS VARIÁVEIS 

Localização Imitabilidade das empresas; custos dos insumos; qualidade dos insumos; custos com transporte; volume de mão-
de-obra necessário; qualificação da mão-de-obra; infra-estrutura; disponibilidade dos recursos humanos 
especializados; proximidade dos compradores; ambiente natural favorável; competição entre concorrentes; 
tecnologia de produção agrícola copiada por concorrentes; tecnologia de processo industrial copiada por 
concorrentes; vantagem da localização das filiais e/ou escritórios no exterior; favorecimento das exportações por 
órgãos de apoio. 

Recursos Tangíveis Vantagem competitiva sustentável pela tecnologia de produção agrícola; Vantagem competitiva sustentável pela 
tecnologia de processo industrial; vantagem competitiva sustentável da situação financeira em relação aos 
concorrentes; vantagem competitiva sustentável dos recursos organizacionais em relação aos concorrentes. 

Recursos Intangíveis Vantagem competitiva sustentável do estilo da liderança da empresa em relação aos concorrentes, vantagem 
competitiva sustentável da cultura em relação aos concorrentes, vantagem competitiva sustentável da reputação 
em relação aos concorrentes, vantagem competitiva sustentável da confiança dos gerentes em relação aos 
concorrentes, vantagem competitiva sustentável das redes de relacionamento em relação aos concorrentes, 
vantagem competitiva sustentável do conhecimento sobre a exportação em relação aos concorrentes. 

Escolhas Gerenciais Atuação em novos países após os concorrentes, adaptação dos seus produtos, atividade de exportação controlada 
por um setor específico da firma, filiais no exterior, vínculo da estrutura organizacional das filiais no exterior, 
gerente estrangeiro no escritório no exterior, vínculo do gerente do escritório no exterior com a empresa. 

Aprendizagem Aprendizagem por meio de tentativas e erros, aprendizado pelas expectativas passadas, aprendizagem com o 
exemplo das demais firmas da região, aprendizagem da ação presente incorporado nas estratégias futuras, pró-
atividade, busca por novos aprendizados 

Agentes Externos Procura pelos compradores, compradores que a procuram, compradores oportunistas, intermediários 
oportunistas, importância da rede de relacionamento com os compradores, importância da rede de 
relacionamento com os intermediários, importância do relacionamento com órgãos governamentais, influência 
dos concorrentes do setor, influência dos agentes externos localizados no Brasil. 

Contexto Externo Favorecimento da taxa de câmbio para a empresa, influência das políticas governamentais, influência do 
contexto externo sobre a estrutura organizacional, nível de incerteza do ambiente externo, nível de dificuldade 
para se relacionar em outros países, interferência do acaso em nível local, interferência do acaso em nível 
internacional. 

Desempenho 
Exportador 

Satisfação em relação ao valor total das exportações, satisfação em relação a margem de lucro de exportação, 
satisfação em relação ao crescimento do volume de exportação, satisfação em relação aos resultados gerais da 
exportação, satisfação em relação aos resultados obtidos e o nível de empenho com as atividades exportadoras. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A análise dos dados foi realizada por meio de estatística descritiva. Considerando que a 

escala era ordinal, para analisar as relações entre os resultados de desempenho com cada uma das 

variáveis selecionadas e contempladas nos constructos dos condicionantes de internacionalização 

foi utilizada a técnica do Coeficiente de Spearman (HAIR et al., 2005), com suporte do software 

SPSS. Como o volume de dados perdidos foi pequeno, optou-se por utilizar os valores absolutos 

nas análises estatísticas, excluindo-se os valores perdidos, de acordo com o método listwise 

(PESTANA; GAGEIRO, 2003). 
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4. Resultados 

4.1. A atividade exportadora e seu desempenho 

 

O desempenho exportador foi medido por meio de seis indicadores avaliados dentro de 

uma escala de satisfação. O primeiro deles se referiu ao valor total das exportações. Mais da 

metade dos respondentes (55,95%) responderam que estão satisfeitos em relação a este 

indicador. Outros 23% responderem estar muito satisfeitos diante do valor que exportam e 

apenas 3,57% demonstraram algum tipo de insatisfação. A opinião de 13,10% da amostra neste 

caso foi neutra. 

Em complemento a este indicador, a amostra pesquisada também foi indagada a respeito 

da satisfação sobre a margem de lucro obtida com as exportações da empresa. Neste caso, não 

houve respostas indicando muita insatisfação e apenas 1,20% da amostra afirmou estar 

insatisfeita. A opinião neutra correspondeu a 19,28% das respostas, enquanto que fica claro, mais 

uma vez, que a satisfação está presente em 79,52% dos casos. Se comparado à análise do 

indicador anterior, fica claro não só que as empresas brasileiras deste setor estão satisfeitas com 

o volume que exportam como também que este volume lhes traz lucros satisfatórios. 

Um terceiro indicador analisado foi o crescimento do volume exportado. Neste aspecto, o 

nível de satisfação cai em relação aos dois anteriores. As respostas indicaram insatisfação em 

14,29% dos casos. Já no outro extremo da escala, entre os que estão satisfeitos e muito 

satisfeitos, a soma é de 62,29%. Aqueles que estão nem satisfeitos, nem insatisfeitos com este 

crescimento representam 21,42% da amostra. Percebe-se, portanto, que apesar de estarem, em 

sua maioria, satisfeitos com o volume e lucro obtido com a exportação, quase 15% dos 

respondentes ainda consideram o crescimento desta atividade insatisfatório. 

Já quando indagados acerca dos resultados gerais da empresa em relação à concorrência 

local, o cenário demonstra que a maioria dos respondentes reconhece o seu desempenho como 

satisfatório, 48,81%, ou muito satisfatório, 27,38%. Os que consideram estes resultados gerais 

insatisfatórios, ou muito insatisfatórios correspondem a 9,52% da amostra. As opiniões neutras 

foram de 14,29% dos entrevistados. 

Sobre o nível de empenho e dedicação à atividade exportadora, comparado aos resultados 

obtidos, os índices de satisfação também são predominantes, correspondendo a 86,90% das 

respostas. Os insatisfeitos são apenas 5,95% e os que não estão nem insatisfeitos, nem satisfeitos 

são 7,14% da amostra. Percebe-se, portanto, que, em geral, os respondentes reconhecem que os 

esforços voltados para a atividade exportadora são compensados com bons resultados. Em outras 

palavras, exportar vale a pena. 
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O último indicador de desempenho analisado foi o grau de satisfação geral com a 

atividade exportadora. Este indicador reiterou as demais respostas acerca do desempenho 

exportador das firmas. Apenas 1,19% dos respondentes demonstrou algum nível de insatisfação 

com as exportações enquanto que 86,90% indicaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos. Os que 

opinaram de maneira neutra foram 11,9% da amostra.  

 

4.2. Relações entre os condicionantes da internacionalização e o desempenho exportador 

 

No intuito de avaliar a relação entre os condicionantes de internacionalização e o 

desempenho das firmas exportadoras foi verificada a existência de correlação entre cada 

indicador de desempenho com cada uma das variáveis que buscaram refletir os condicionantes 

de internacionalização aos níveis de significância 0,01, ou 1%; 0,05 ou 5%. 

Nesta seção serão apresentadas apenas as variáveis que possuíram correlação 

significativa com desempenho exportador. O primeiro conceito-chave analisado foi o de 

localização. Uma síntese dos resultados para as variáveis que compõem este conceito e os 

indicadores de desempenho encontra-se no quadro 4, a seguir: 

 

      Quadro 4: Correlação entre localização e desempenho exportador. 
LOCALIZAÇÃO 

INDICADOR DE DESEMPENHO VARIÁVEL 
COEFICIENTE DE 

CORRELAÇÃO  

Resultados gerais da exportação da 
empresa em relação aos resultados da 
concorrência local. 
 

Custos dos insumos; 
Competição entre os concorrentes. 

0,234** 
0,279** 
 

Nível de empenho com a atividade de 
exportação em relação aos resultados 
obtidos. 

Custos com transportes. 0,308* 
 

        Fonte: dados da pesquisa 
        * Nível de significância de 1%. 
        ** Nível de significância de 5%. 
 

Com um nível de significância de 5%, os resultados gerais da exportação em relação a 

concorrência local estão correlacionados com a vantagem competitiva do custo dos insumos. Ou 

seja, a satisfação com o custo dos insumos influencia positivamente os resultados gerais da 

exportação. Uma explicação lógica poderia seria que quanto mais vantajoso for o custo dos 

insumos, proporcionalmente também será mais vantajosa a atividade de exportação, visto que os 

lucros obtidos podem ser maiores. Este achado também pode ter relação com as conclusões de 
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Baccarin, Gebara e Rosada (2009) que afirmam que a concentração regional e econômica das 

empresas deste setor pode gerar benefícios que diminuam o custo dos insumos para as mesmas. 

Os resultados gerais da exportação em relação à concorrência local também estão 

positivamente relacionados à competição entre os concorrentes ao nível de significância de 5%. 

Este achado leva a crer que a concorrência local é agente influenciador para a busca de novos 

mercados, achado que está em conformidade com a teoria de Vernon (1966, 1979).  

Quanto ao nível de empenho com a atividade exportadora, percebe-se que há relação 

desta variável com a vantagem dos custos dos transportes da região, a 1% de significância. As 

facilidades de escoamento podem ser fatores influenciadores para a decisão e manutenção da 

atividade exportadora. Estas conclusões podem estar relacionadas com as teorias de Dunning 

(1980; 1988) e Porter (1989), no que tange às suas conclusões acerca das vantagens de 

localização.  

Por fim, não houve correlação significativa entre as variáveis de localização e os 

seguintes indicadores de desempenho: valor total das exportações da empresa; margem de lucro 

da exportação da empresa; crescimento do volume de exportação da empresa; grau de satisfação 

geral com a atividade exportadora. 

O segundo condicionante analisado foi o dos recursos tangíveis. Neste caso, foram 

identificadas seis correlações significativas, conforme descrito no quadro 5 a seguir. 

 

Quadro 5: Correlação entre recursos tangíveis e desempenho exportador. 
RECURSOS TANGÍVEIS 

INDICADOR DE DESEMPENHO VARIÁVEL 
COEFICIENTE DE 

CORRELAÇÃO 
Crescimento do volume de exportação 
da empresa. 

Tecnologia de produção agrícola; 
Tecnologia de produção industrial. 

0,285* 
0,288* 

Resultados gerais da exportação da 
empresa em relação aos resultados da 
concorrência local.  
 

Tecnologia de produção agrícola; 
Tecnologia de produção industrial; 
Vantagem da situação financeira.  

0,272** 
0,222** 
0,265** 
 

Grau de satisfação geral com a 
atividade exportadora. 

Vantagem da situação financeira. 0,236** 
 

Fonte: dados da pesquisa 
* Nível de significância de 1%. 
** Nível de significância de 5%. 

 

Na análise deste constructo não foram identificadas correlações significativas entre as 

suas variáveis e os seguintes indicadores de desempenho: valor total das exportações da empresa, 

margem de lucro da exportação da empresa e nível de empenho com a atividade de exportação 

em relação aos resultados obtidos. Por outro lado, foram constatadas correlações significativas 
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entre o desempenho e a tecnologia de produção agrícola, a tecnologia de produção industrial e a 

vantagem da situação financeira.  

A tecnologia de produção pode estar relacionada com o crescimento do volume 

exportado pelas empresas entrevistadas, uma vez que elas reconhecem a vantagem competitiva 

dos seus recursos tecnológicos e demonstram satisfação sobre eles. As vantagens de tecnologia 

geram competitividade que potencializa os resultados das empresas, o que pode explicar tal 

resultado. Estas conclusões estão em consonância com os preceitos de Vernon (1966, 1979) ao 

afirmar que na medida em que seus recursos tecnológicos são copiados – como as firmas 

responderam que são – elas também passam a buscar novos mercados para seus produtos. Deste 

modo, as ações da concorrência local podem influenciar no volume exportado pelas empresas do 

setor. 

Os resultados gerais da exportação diante da concorrência também tem relação com as 

tecnologias agrícola e industrial, bem como com a vantagem financeira da exportação. Ou seja, a 

satisfação em relação aos resultados da exportação aumenta ao passo em que suas tecnologias e 

situação financeira apresentam resultados satisfatórios. 

A vantagem da situação financeira também está positivamente correlacionada com o grau 

de satisfação geral em relação à atividade exportadora. É possível, portanto, que as vantagens 

econômicas obtidas com a atividade exportadora se reflita nos resultados gerais das firmas. 

Já no terceiro condicionante analisado, os recursos intangíveis, foram identificadas 

correlações significativas com três dos seis indicadores de desempenho. Portanto, nem todas as 

variáveis do constructo recurso intangível tiveram correlação representativa. Destacaram-se as 

variáveis: estilo da liderança e cultura organizacional. Os resultados encontram-se no quadro 6, a 

seguir. 

 

Quadro 6: Correlação entre recursos intangíveis e desempenho exportador. 
RECURSOS INTANGÍVEIS 

INDICADOR DE DESEMPENHO VARIÁVEL  
COEFICIENTE DE 

CORRELAÇÃO  

Crescimento do volume de exportação 
da empresa.  

Estilo da liderança; 
Cultura organizacional. 

0,363* 
0,246** 

Resultados gerais da exportação da 
empresa em relação aos resultados da 
concorrência local. 

Estilo da liderança. 0,375* 
 

Grau de satisfação geral com a 
atividade exportadora.  

Estilo da liderança. 0,244** 
 

Fonte: dados da pesquisa 
* Nível de significância de 1%. 
** Nível de significância de 5%. 

 



Condicionantes da internacionalização e desempenho exportador: evidências no setor  
sucroalcooleiro brasileiro 

Mota, J.C.V.; Machado, A.G.C.; Moraes, W.F.A. de. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 2 – Abr/Jun - 2014.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

172

De acordo com os respondentes, o valor total das exportações da empresa está 

relacionado à vantagem competitiva do seu estilo de liderança. A variável da liderança também 

está relacionada aos resultados gerais da exportação em relação a concorrência local e ao grau de 

satisfação geral com a exportação, com níveis de significância variando entre 1% e 5%. A 

liderança representa um recurso intangível capaz de interferir positivamente no desempenho 

organizacional (ROBBINS, 2009), portanto este achado também está em consonância com a 

teoria sobre o tema. 

A vantagem competitiva da cultura também tem relação positiva com o desempenho no 

tocante ao crescimento do volume exportado e ao resultado geral das exportações, corroborando 

com Barney (1986) e Pettigrew (1987).  

No caso do condicionante das escolhas gerenciais, nenhuma correlação significativa foi 

identificada. 

No condicionante aprendizagem foram identificadas correlações satisfatórias quanto à 

margem de lucro das exportações e o crescimento do volume exportado pelas empresas. O 

quadro 7, a seguir, mostra as correlações identificadas e seus respectivos níveis de significância. 

 
    Quadro 7: Correlação entre aprendizagem e desempenho exportador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fonte: dados da pesquisa  
     * Nível de significância de 1%. 
     ** Nível de significância de 5%. 

 

Os dados mostram que existe correlação entre a margem de lucro de exportação das 

firmas respondentes com a aprendizagem por meio de tentativas e erros e com a aprendizagem 

advinda das experiências passadas. Já o crescimento do volume exportado está relacionado à 

antecipação das empresas ao novo cenário e à busca por novos aprendizados e a pró-atividade 

destas empresas diante do mercado (JOHANSON; WIDERSHEIN-PAUL, 1975; JOHANSON; 

VAHLNE, 1977; HILAL; HEMAIS, 2003).  

APRENDIZAGEM 

INDICADOR DE DESEMPENHO  VARIÁVEL 
COEFICIENTE DE 

CORRELAÇÃO  

Margem de lucro da exportação da 
empresa.   

Aprendizagem por tentativas e 
erros; 
Aprendizagem por experiências 
passadas. 

-0,311* 
 
-0,202** 
 

Crescimento do volume de exportação 
da empresa. 
 

Pró-atividade; 
Busca por novos aprendizados. 

0,233** 
 
0,228** 
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O penúltimo condicionante analisado foi o dos agentes externos. Neste caso, apenas o 

grau de satisfação geral com a atividade exportadora não apresentou correlação significativa com 

as variáveis deste constructo, conforme é possível perceber no quadro 8 a seguir. 

 

    Quadro 8: Correlação entre agentes externos e desempenho exportador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fonte: dados da pesquisa 
     * Nível de significância de 1%. 
     ** Nível de significância de 5%. 
 

 Neste caso, a maioria das correlações foi negativa. Por exemplo, no nível de 1% de 

significância, a procura pelos compradores está negativamente relacionada com o valor total das 

exportações. A margem de lucro com as exportações também tem relação negativa com o 

oportunismo dos compradores no nível de significância de 5% o que vai de encontro ao achado 

de Arruda e Arruda (1998) que afirmam haver a necessidade de frear ou impedir que estes 

competidores tirem proveito, oportunamente, das situações impostas pelo ambiente de 

concorrência. Os resultados descritivos também refletem que o oportunismo dos concorrentes 

existe, mas, aparentemente, isto não implica negativamente no resultado das exportações das 

firmas do setor alvo deste estudo. 

Os dados também mostram que há relação negativa entre a margem de lucro com a 

exportação e a necessidade da existência de redes de relacionamento a eles ligadas ao nível de 

5% de significância. Este achado leva a crer que as redes de relacionamento não representam 

ponto essencial para a obtenção de lucros com a exportação. 

 Outro resultado é que quanto menos a empresa é procurada pelos compradores, maior é a 

satisfação com o crescimento do seu volume de exportações. Ou seja, as demandas 

AGENTES EXTERNOS 

INDICADOR DE DESEMPENHO VARIÁVEL 
COEFICIENTE DE 

CORRELAÇÃO  

Valor total das exportações da 
empresa. 

Procura pelos compradores. -0,309* 
 

Margem de lucro da exportação da 
empresa. 

Compradores oportunistas; 
Necessidade das redes de 
relacionamento com os 
compradores. 
 

-0,261** 
-0,254** 

Crescimento do volume de exportação 
da empresa. 
 

Procura pelos compradores; 
Agentes externos localizados no 
Brasil. 

-0,245** 
0,280** 
 

Resultados gerais da exportação da 
empresa em relação aos resultados da 
concorrência local. 

Necessidade das redes de 
relacionamento com os 
compradores. 

-0,254** 
 

Nível de empenho com a atividade de 
exportação em relação aos resultados 
obtidos. 

Procura pelos compradores. -0,251** 
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aparentemente estão garantidas, uma vez que a empresa não depende de novos clientes para 

obter sucesso no mercado internacional. No entanto, percebe-se que apesar de a influência ser 

baixa, a existência de crescimento no volume exportado está relacionada à presença dos agentes 

externos no Brasil. 

 O último condicionante correlacionado com desempenho exportador foi o contexto 

externo. Em apenas um dos seis indicadores de desempenho foi encontrada correlação 

significativa com variáveis de contexto externo. Ou seja, apenas no que tange ao grau de 

satisfação geral com a atividade exportadora houve relação significativa com o contexto externo, 

ao nível de significância de 5%, conforme o quadro 9 a seguir. 

 
Quadro 9: Correlação entre contexto externo e desempenho exportador. 

CONTEXTO EXTERNO 

INDICADOR DE DESEMPENHO VARIÁVEL 
COEFICIENTE DE 

CORRELAÇÃO  
Grau de satisfação geral com a 
atividade exportadora. 

Mudanças na estrutura 
organizacional. 
Acaso no ambiente local prejudica 
estratégia. 

0,222** 
 
0,229** 
 

Fonte: dados da pesquisa 
* Nível de significância de 1%. 
** Nível de significância de 5%. 

 

Os dados refletem a satisfação com a exportação tem relação com as mudanças 

estruturais nas empresas e com o acaso no ambiente dos concorrentes internacionais, 

corroborando com o conceito de Porter (1989, 1991, 1999) sobre o diamante competitivo do 

setor. O quadro 10, a seguir, resume os resultados das correlações: 

 

Quadro 10: Correlações existentes. 
INDICADOR DE DESEMPENHO VARIÁVEIS 
Valor total das exportações da 
empresa. 

Procura pelos compradores. 

Margem de lucro da exportação da 
empresa. 

Aprendizagem por tentativas e erros, aprendizagem por 
experiências passadas, compradores oportunistas e necessidade 
das redes de relacionamento com os compradores. 

Crescimento do volume de 
exportação da empresa. 

Tecnologia de produção agrícola, tecnologia de produção 
industrial, estilo da liderança, cultura organizacional, 
proatividade, busca por novos aprendizados, procura pelos 
compradores e agentes externos localizados no Brasil. 

Resultados gerais da exportação da 
empresa em relação aos resultados da 
concorrência local. 

Custo dos insumos, competição entre os concorrentes, tecnologia 
de produção agrícola, tecnologia de produção industrial, 
vantagem da situação financeira, estilo da liderança e necessidade 
das redes de relacionamento com os compradores. 

Nível de empenho com a atividade 
de exportação em relação aos 
resultados obtidos. 

Custos com transportes e procura pelos compradores. 

Grau de satisfação geral com a Vantagem da situação financeira, estilo da liderança, redes de 
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atividade exportadora. relacionamento, vantagem da situação financeira, estilo da 
liderança, mudanças na estrutura organizacional e acaso no 
ambiente local prejudica a estratégia. 

Fonte: elaboração própria 
 

Na sessão seguinte serão apresentadas as conclusões do estudo bem como as proposições 

para futuras pesquisas. 

 

5. Conclusões 

 

O objetivo central deste artigo foi analisar as associações estatísticas entre os 

condicionantes da internacionalização e a percepção sobre o desempenho exportador. A pesquisa 

foi realizada em uma amostra de 84 empresas brasileiras exportadoras de açúcar e etanol, por 

meio de um survey de recorte transversal. Para a análise dos dados foi utilizada estatística 

descritiva e a correlação de Spearman. 

A partir das evidências analisadas, foi possível concluir, sob o ponto de vista dos 

respondentes, que o desempenho exportador do setor sucroalcooleiro brasileiro é satisfatório e 

apresenta potencial de desenvolvimento. A satisfação dos respondentes com a atividade 

exportadora se reflete nas estatísticas da pesquisa, vez que em todas as variáveis avaliadas sobre 

o desempenho internacional o grau de satisfação supera os 50% de respostas, sugerindo que os 

respondentes parecem estar muito satisfeitos com o desempenho exportador das suas firmas. 

Sob a perspectiva das associações estatísticas entre os condicionantes da 

internacionalização e a percepção sobre o desempenho exportador, a análise constatou que 

muitos dos resultados dos constructos, apesar de parecerem coerentes em sua análise individual, 

não apresentaram correlação frequente e confiável com o desempenho exportador. Neste sentido, 

os condicionantes que apresentaram relações mais significantes com o desempenho exportador 

foram: localização, recursos tangíveis, aprendizagem e agentes externos. 

Ademais, algumas variáveis se destacaram ao longo da análise, quais sejam: custos dos 

insumos; custos com transporte; competição entre os concorrentes; tecnologia agrícola e 

industrial; cultura e estilo de liderança; aprendizagem por tentativas e erros e com experiências 

passadas; pró-atividade e busca por novos aprendizados; procura pelos compradores; 

necessidade das redes de relacionamento com os compradores; localização dos agentes no Brasil; 

mudanças na estrutura organizacional e o acaso no ambiente local.  
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Como oportunidades para futuras pesquisas, sugere-se a realização de análises 

qualitativas a respeito do papel dos agentes externos e das características de cooperação entre as 

empresas do setor. 

 

6. Referências 
 
 

BABBIE, E. Métodos de Pesquisa de Survey. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003. 

 

BACCARIN, J. G.; GEBARA, J. J.; ROSADA, A. A. Avanço Recente da Concentração 

Econômica Sucroalcooleira no Centro-Sul do Brasil. Cadernos CERU, série 2, v. 20, n. 2, p.87-

102, dez. 2009. 

 

BANALIEVA, E. R.; ROBERTSON, C. J. Performance, diversity, and multiplicity of foreing 

cross-listing portifolios. International Business Review. v.19, p. 531-547, 2010. 

 

BARCELLOS, E. P. Internacionalização de empresas brasileiras: um estudo sobre a relação 

entre grau de internacionalização e desempenho financeiro. 2010, 117 f. Dissertação (Mestrado 

em Administração), Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

BARNEY, J. B. Firm Resources and sustained competitive advantage. Journal of Management. 

v.17, n.1, p. 99-120, 1991. 

 

BARNEY, J. B.; HESTERLY, W. S. Administração Estratégica e Vantagem Competitiva. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

 

BARNEY, J. B. Is the Resource-Based Theory a Useful Perspective for Strategic Management 

Research? Yes. Academy of Management Review. v. 26, n. 1, p. 41–56, 2001. 

 

BEARD, D. W.; DESS, G. G. Corporate-Level Strategy, Business-Level Strategy, and firm 

performance.  Academy of Management Journal. v. 24, n. 4; p. 663-688, 1981. 

 

BOURGOIS III, L. J. Performance and Concensus. Strategic Management Journal. v. 1, p. 227-

248, jul./set., 1980. 



Condicionantes da internacionalização e desempenho exportador: evidências no setor  
sucroalcooleiro brasileiro 

Mota, J.C.V.; Machado, A.G.C.; Moraes, W.F.A. de. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 2 – Abr/Jun - 2014.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

177

 

BOBILLO, A. M.; LÓPEZ-ITURRIAGA, F.; TEJERINA-GAITE, F. Firm Performance and 

international diversification: the internal and external competitive advantages. International 

Business Review. v.19, n.1, p. 607-618, 2010. 

 

CARNEIRO, J.; ROCHA, A. Modeling the Economic Domain of the Export Performance 

Construct. In: XXXII Encontro da ANPAD, 2008, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: 2008. 

 

CARNEIRO, J. Desempenho de Exportação de Empresas Brasileiras: uma abordagem integrada. 

Rio de Janeiro: UFRJ, 2007, 492 f.. Tese (Doutorado no Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Administração - COPPEAD), CCJE, UFRJ, Rio de Janeiro, 2007. 

 

CASTELLS, M. The Power of Identity – The Information Age: economy, society, and culture. 

SPi Publisher Services: Singapore, 2010.  

 

CHAKRAVARTHY, B. S. Measuring Strategic Performance. Strategic Management Journal. 

v.7, p. 437-458, 1986. 

 

CHOE, K.; BOOTH, D.; HU, M. Production Competence and Its Impact on Business 

Performance. Journal of Manufacturing Systems. v. 16, n. 6, p. 409-421, 1997. 

 

COHEN, M., SILVA, J. F. O impacto das decisõesestratégicas de desempenho dos franqueados 

em fast-food: o papel dorelacionamento franqueador-franqueado. Revista de Administração 

Contemporânea. v. 4, n. 2, Curitiba, 2002. 

 

CONAB. Avaliação da Safra Agrícola de Cana-de-Açúcar: 3ª estimativa - janeiro/2011. 

Disponível em: < 

http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/11_01_06_09_14_50_boletim_cana_3o_l

ev_safra_2010_2011.pdf> Acesso em: 23 mai. 2011a. 

 

CONAB. Avaliação da Safra Agrícola de Cana-de-Açúcar: 3ª estimativa - janeiro/2011. 

Disponível em: < 

http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/11_01_06_09_14_50_boletim_cana_3o_l

ev_safra_2010_2011..pdf> Acesso em: 23 mai. 2011b. 



Condicionantes da internacionalização e desempenho exportador: evidências no setor  
sucroalcooleiro brasileiro 

Mota, J.C.V.; Machado, A.G.C.; Moraes, W.F.A. de. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 2 – Abr/Jun - 2014.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

178

 

DHANARAJ, C.; BEAMISH, P. W. A resource-based approach to the study of export 

performance. Journal of Small Business Management. v. 41, n.3, p.242-261, 2003. 

 

DUNNING, J. H. Towards an ecletic theory of international production: some empirical tests. 

Journal of International Business Studies, v.11, n.1 p. 9-31, 1980. 

 

DUNNING, J. H. The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and 

Future. International Journal of the Economics of Business, v. 8, nº. 2, p. 173-190, 2001. 

 

DUNNING, J. H. The Electric Paradigm of International Production: a restatement and some 

possible extensions. Journal of International Business Studies, v. 19, n. 1, p. 1-31, 1988. 

 

EDWARDS, S. Capital Mobilities and Economic Performance: are emerging economies 

different? NBER Working Papers Series, Cambridge, MA. jan. 2001. 

 

FAHY, J. Competitive Advantage in International Services: A Resource Based View. 

International Studies of Management and Organization. v.26, n.2, p.24-37, 1996. 

 

FAHY, J. The role of resources in global competition. In: HOOLEY, G.; LOVERIDGE, R.; 

WILSON, D. Internacionalization: process, context and markets. New York: MacMillan Press, 

p. 122-135, 1998. 

 

FAOESTAT. Food And Agriculture Organization for The United Nations – Statistics Division: 

banco de dados. Dsponível em: 

<http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor>. Acesso em: 21 out. 

2011. 

 

GARRIDO, I. L.; VIEIRA, L. M.; SLONGO, L. A.; LARENTIS, F. A escala EXPERF e os 

modos de entrada: uma proposta de mensuração de desempenho internacional em empresas 

brasileiras. Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos. v. 6, n.4, nov/dez, 2009. 

 



Condicionantes da internacionalização e desempenho exportador: evidências no setor  
sucroalcooleiro brasileiro 

Mota, J.C.V.; Machado, A.G.C.; Moraes, W.F.A. de. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 2 – Abr/Jun - 2014.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

179

GIARRATANA, M. S.; TORRISI, S. Entry and Survival in the US Software Market: 

International Linkages, Technology Competences and Firm Experience. Knowledge, 

Internationalization and Technology Studies. n.18, Milão, 2009. 

 

GHALAYINI, A. M.; NOBLE, J. S. The changing basis of performance measurement. 

International Journal of Operations & Production Management. v.16, n.8, p.63-80. 1996. 

 

HAIR, J. F.; BABAIN, B.; MONEY, A. H.; SAMOUEL, P. Fundamentos de Métodos de 

Pesquisa em Administração. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

 

HAWAWINI, G.; SUBRAMANIAN, V.; VERDIN, P. Is performance driven by industry- or 

firm-specific factors? A new look at the evidence. Strategic Management Journal. v.24, n. 1, p.1 

-16, 2003. 

 

HILAL, A.; HEMAIS, C. A. O Processo de Internacionalização na Ótica da Escola Nórdica: 

evidências empíricas em empresas brasileiras. Revista de Administração Contemporânea. v. 7, n. 

1, p. 109-124, 2003. 

 

IBGE. Em Julho, IBGE estima queda de 7,9% na safra de grãos de 2009. 6 ago. 2009. 

Disponível em: 

<http://www1.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1429&id

_pagina=1&titulo=Em-julho,-IBGE-estima-queda-de-7,9%-na-safra-de-graos-2009> Acesso em: 

5 fev. 2011. 

 

JOHANSON, J.; VAHLNE, J. The internationalization process of the firm: a model of 

knowledge development and increasing market commitment. Journal of International Business 

Studies. v. 8, p. 23-32, 1977. 

 

JOHANSON, J.; WIEDERSHEIM-PAUL, F. The internationalization of the firm - Four swedish 

cases. The Journal of Management Studies, p. 305-322, 1975. 

 

KATSIKEAS, C. S.; LEONIDOU, L. C.; MORGAN, N. A. Firm-Level Export Performance 

Assessment: Review, Evaluation, and Development. Journal of the Academy of Marketing 

Science, v. 28, n. 4, p. 493-511, 2000. 



Condicionantes da internacionalização e desempenho exportador: evidências no setor  
sucroalcooleiro brasileiro 

Mota, J.C.V.; Machado, A.G.C.; Moraes, W.F.A. de. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 2 – Abr/Jun - 2014.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

180

 

KHANNA, T. RIVKIN, J. W. Estimating the Performance Effects of Business Groups in 

Emerging Markets. Strategic Management Journal. v. 22, p. 45-74, 2001. 

 

KISS, A.; DANIS, W.M. Country institutional context, social networks and new venture 

internationalization speed. European Management Journal, n.26, v.6, p. 388-399, 2008. 

 

KLAPPER, L. F., LOVE, I. Corporate governance, investor protection, and performance in 

emerging markets. Journal of Corporate Finance. v. 10, p. 703-728, 2004. 

 

KOVACS, E. P. O processo de internacionalização das empresas do Nordeste: proposição de um 

framework. Recife: UFPE, 2009, 394 f.. Tese (Doutorado no Programa de Pós-Graduação em 

Administração), CCSA, UFPE, Recife, 2009. 

 

KOVACS, E. P.; MORAES, W. F. A.; OLIVEIRA, B. R. B. Redefinindo Conceitos: um ensaio 

teórico sobre os conceitos-chave das teorias de internacionalização. Revista de Gestão USP. 

v.14, São Paulo: 2007a. 

 

KOVACS, E. P.; OLIVEIRA, B. R. B.; MORAES, W. F. A. O Processo de Internacionalização 

de Empresas Pernambucanas à Luz do Modelo de Uppsala: Indícios de um Modelo Exógeno de 

Internacionalização. In: IV Congresso do Instituto Franco-Brasileiro de Administração de 

Empresas, 2007, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre, 2007b. 

 

LAM, Long W; WHITE, Louis P. An adaptative choice model of the internationalization 

process. International Journal of Organizational Analysis. v.7, n.2, p.105-134, 1999. 

 

LENZ, R. T. Environment, Strategy, Organization Structure and performance: Patterns in one 

industry. Strategic Management Journal. v. 1, p. 209-226, 1980. 

 

LI, W. T.; LIU, Y.; CHENG, K. Y.The internacionalization and performance of a firm: 

moderating effect of a firm’s behavior. Journal of Internacional Management. v.17, p.83-95, 

2011. 

 



Condicionantes da internacionalização e desempenho exportador: evidências no setor  
sucroalcooleiro brasileiro 

Mota, J.C.V.; Machado, A.G.C.; Moraes, W.F.A. de. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 2 – Abr/Jun - 2014.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

181

MDIC. Balança Comercial Brasileira. Dez-Jan/2010. Principais Produtos: Ordem decrescente 

de Valor: Acumulado e Mensal. jan. 2011. Disponível em: < 

http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=3129&refr=1161> Acesso em: 

29 out. 2011a. 

 

MDIC. Balança Comercial Brasileira. Janeiro/2011. fev. 2011. Disponível em: 

<http://www.mdic.gov.br//sitio/interna/interna.php?area=5&menu=3173&refr=1161>Acesso 

em: 05 fev. 2011b. 

 

MORAES, W. F. A. Strategic Management and Performance: dynamic aspects of associations. 

In: XVII ENANPAD, 2003, Atibaia. Anais… Atibaia: 2003. 

 

MORAES, W. F. A. Strategic Management and Performance: dynamic aspects of associations. 

In: XVII ENANPAD, 2003, Atibaia. Anais… Atibaia: 2003. 

 

MORAES, W. F. A.; OLIVEIRA, B. R. B.; KOVACS, E. P. Teorias de Internacionalização e 

Aplicação em Países Emergentes: uma análise crítica. INTERNEXT - Revista Eletrônica de 

Negócios Internacionais da ESPM. v. 1, n. 1, p. 221-242, jul./dez. 2006. 

 

OLIVEIRA, L. Investigation of performance measurement in the melon producing companies of 

the fruit producing area Mossoró/Baraúna. Custos e Agronegócio On-line. v. 4, n. 2, Mai/Ago, 

2008. 

 

ORTEGA, M. J. R. Competitive strategies and firm performance: Technological capabilities 

moderating roles. Journal of Business Research. v. 63, p. 1273-1281, 2010. 

 

PACE, E. S. U.; BASSO, L. F. C.; SILVA, M. A. Indicadores de Desempenho como 

Direcionadores de Valor. Revista de Administração Contemporânea. v. 7, n. 1, p. 37-65, 2003. 

 

PESTANA, M. H.; GAGEIRO, J. N. Análise de Dados para Ciências Sociais: a 

complementariedade do SPSS. Lisboa: Edições Sílabo, 2003. 

 

PORTER, M. E. Estratégia Competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência. 2º 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 



Condicionantes da internacionalização e desempenho exportador: evidências no setor  
sucroalcooleiro brasileiro 

Mota, J.C.V.; Machado, A.G.C.; Moraes, W.F.A. de. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 2 – Abr/Jun - 2014.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

182

 

PORTER, M. E. A Vantagem Competitiva das Nações. 8ed. Rio de Janeiro: Campus, 1989. 

 

PORTER, M. E. Estratégia Competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência. 

7ed. Rio de Janeiro: Campus, 1991. 

 

PORTER, M. E. Competição: Estratégias Competitivas Essenciais. 6 ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 1999. 

 

RFA - Renewable Fuels Association. World Fuel Ethanol Production, 2011. Disponível em: 

<http://ethanolrfa.org/pages/World-Fuel-Ethanol-Production>. Acesso em: 9 set 2012. 

 

ROBBINS, S. P. Fundamentos do Comportamento Organizacional. 8ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2009. 

 

SHARMA, V. M.; ERRAMILLI, M. K. Resource Based Explanation of Entry Mode Choice. 

Journal of Marketing Theory and Practice, v. 12, n. 1, p. 1-18, 2004. 

 

SHOHAM, A. Export Performance: a conceptualization and empirical assessment. Journal of 

International Marketing. v. 6, n. 3, p. 59-81, 1998. 

 

SINGH, D. A. Export performance of emerging market firms. International Business Review. v. 

18, p. 321-330, 2009. 

 

STEERS, R. M. Problems in the Measurement of Organizational Effectiveness. Administrative 

Science Quarterly. v. 20, 1975. 

 

SUZIGAN, Wilson. Estado e industrialização no Brasil. In: ODÁLIA, Nilo (Org.). Brasil — o 

desenvolvimento ameaçado: perspectivas e soluções. São Paulo: Edunesp, 1989. p. 281-294. 

 

TONDOLO, V. A. G.; BITENCOURT, C. C. Uma Perspectiva Baseada em Recursos no 

Agronegócio Cooperativo: O Caso CCGL. In: ENANPAD, 2005. Anais … Rio de Janeiro. 

 



Condicionantes da internacionalização e desempenho exportador: evidências no setor  
sucroalcooleiro brasileiro 

Mota, J.C.V.; Machado, A.G.C.; Moraes, W.F.A. de. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 2 – Abr/Jun - 2014.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

183

TONGLI, L.; PING, E. J.; CHIU, W. K. C. International Diversification and Performance: 

evidence from Singapore. Asia Pacific Journal of Management. v. 62, p. 22-88, 2005. 

 

TUROLLA, F. A. Quais modelos aplicam o fluxo de investimentos diretos brasileiros no 

exterior. In: Internacionalização de Empresas: Teorias, Problemas e Casos. cap.2, p. 59-78. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

USDA - United States Department of Agriculture. Sugar: world Markets and Trade. Foreing 

Agricultural Service. May 2011. 

 

VERNON, R. International investment and international trade in the product cycle. Quarterly 

Journal of Economics, p. 191-207, mai. 1966. 

 

VERNON, R. The product cycle hypothesis in a new international environment. Oxford Bulletin 

of Economics and Statistics. v. 41, n. 4, p. 255-267, 1979. 

 

WERNERFELT, B. A Resource-based View of the Firm. Strategic Management Journal. v. 5, 

p.171-180, 1984. 

 

WILKINSON, T.; BROUTHERS, L. E. Trade Promotion and SME’s Export Performance. 

International Business Review. n.15, p. 233-252, 2006. 

 

ZHOU, L.; WU, W.; LUO, X. Internationalization and the performance of born global SME’s: 

the mediating role of social networks. Journal of International Business. n. 38, p. 673-690, 2007. 

 

ZOU, S.; STAN, S. The determinants of export performance: a review of the empirical literature 

between 1987 and 1997. International Market Review. v. 15, n. 5, p. 333-356, 1998. 

 

ZOU, S.; TAYLOR, C. R.; OSLAND, G. E. The EXPERF Scale: A cross-National Generalized 

Export Performance Measure. Journal of International Market. v. 6, n. 3, 1998. 

 

 


