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 Início da internacionalização produtiva 
   Final do século XIX – Segunda Revolução Industrial  

 
 Expansão da internacionalização produtiva  
   Após a Segunda Guerra Mundial  
    
   Origem das empresas: Europa, Estados Unidos e Japão 
    
   Tipos de empresas: grandes empresas 
    
   Motivo da internacionalização: explorar suas vantagens no 

exterior – ativos  
  
   Forma de internacionalização: gradual  
    



 
 Transformações verificadas na segunda metade do século XX  
 
 Novo cenário – novas multinacionais 
    
   Origem das empresas: diversos países 
 
   Tipos e empresas: pequenas, médias e grandes 
     
   Motivo da internacionalização: buscar vantagens no exterior – 

ativos  
     
    Forma de internacionalização: acelerada 
    
     
     
   

 



 Como explicar essa nova realidade 
teoricamente? As teorias tradicionais ainda 
são úteis para explicar o processo de 
internacionalização produtiva? Como as 
novas teorias buscam compreender essa nova 
realidade? Apesar de mais de meio século de 
desenvolvimento teórico específico sobre a 
internacionalização produtiva de empresa, 
pode-se falar que existe um conjunto de 
conhecimento sistematizado em relação ao 
tema?  

 



 O objetivo geral deste trabalho é analisar o 
desenvolvimento teórico sobre a 
internacionalização produtiva das empresas, 
procurando evidenciar o grau de explicação 
dessas teorias na atualidade.  

 



 1.Demonstrar as origens, os principais conceitos e a 
pluralidade conceitual das teorias clássicas da 
internacionalização. 

 
 2.Apresentar as explicações teóricas para a presença e o 

êxito das novas multinacionais no cenário atual da 
internacionalização produtiva de empresas, ou seja, 
evidenciar as teorias de fronteira em relação ao tema.  
 

 3. Analisar a internacionalização das vinte empresas 
mais internacionalizadas do Brasil, através de tipologias 
das principais teorias da internacionalização produtiva de 
empresas (teorias tradicionais e novas teorias).  
 



 objetivos evidenciar as origens e os principais 
conceitos de cada teoria apresentada e 
propiciar uma visão da pluralidade conceitual 
existente para o tema da internacionalização 
produtiva de empresas 



 As teorias foram divididas em duas abordagens: 

 

   i) a abordagem econômica: concepção de Edith 
Penrose, Teoria do Poder de Mercado, Teoria do 
Ciclo do Produto de Vernon, Teoria da 
Internalização, e o Paradigma Eclético de Dunning;  

  

   ii) a abordagem comportamental: Modelo Uppsala, 
Teoria Network ou de redes de relacionamento, e a 
Escola Nórdica de Negócios Internacionais.  

 

 REFLEXÕES SOBRE AS TEORIAS CLÁSSICAS DA  
INTERNACIONALIZAÇÃO. 

 



 objetivo apresentar uma síntese das 
explicações teóricas para a presença e o êxito 
das novas multinacionais no cenário atual da 
internacionalização de empresas 



 AS TRANSFORMAÇÕES DO CAPITALISMO MUNDIAL 
A PARTIR DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 

 

 A Mundialização do capital: François Chesnais 
(1996)  

 

 Globalização: Milton Santos (1994, 1996)  

 

 

 
    



 A presença das novas multinacionais, suas 
características e a especificidade dos seus 
ativos 



 AS NOVAS TEORIAS DA INTERNACIONALIZAÇÃO 
   The Investment Development Path – IDP -        Dunning e 

Nerula em texto de 1996 

 

   O Paradigma LLL - John Matthews (2006a, 2006b) – Linkagem 
(ligação), Leveraging (alavancagem), Learning (aprendizagem) 

 

    As vantagens competitivas de Ramamurti e Singh (2009) 

  

    Teoria Born Globals 

 

 REFLEXÕES SOBRE AS NOVAS TEORIAS DA 
INTERNACIONALIZAÇÃO  

 

     

     

 

 



 OBJETIVO 

   Demonstrar, através de tipologias, a 
capacidade das teorias clássicas e das novas 
teorias em explicar a internacionalização das 
vinte empresas mais internacionalizadas do 
Brasil.  

 



 Fundamentos para a construção de tipologias da 
internacionalização de empresas 

   . Teorias selecionadas:  

   . Paradigma Eclético de Dunning 

   . Modelo Upsala,  

   . Paradigma LLL 

   . As Vantagens comparativas de Ramamurti e Singh 

   . Teoria Borns Globals  

  

   



 Análise das multinacionais brasileiras 

   

   . Base de dados  

 

   . Procedimentos metodológicos 

 

   . Resultados e análise das tipologias 

 



TABELA 1 - RANKING 2012 (BASE 2011) DAS 20 EMPRESAS 

BRASILEIRAS MAIS TRANSNACIONALIZADAS 

POSIÇÃO EMPRESA 

ÍNDICE DE 

TRANSNACIONALIDAD

E 

01 JBS-Friboi 0,583 

02 Gerdau 0,516 

03 Stefanini IT Solutions 0,464 

04 Metalfrio 0,452 

05 Marfrig 0,444 

06 Ibope 0,438 

07 Odebrecht 0,424 

08 Sabó 0,363 

09 Magnesita 0,361 

10 Tigre 0,298 

11 Suzano Papel e Celulose 0,283 

12 Vale 0,278 

13 Weg 0,246 

14 Brasil Foods 0,238 

15 Ci&T 0,195 

16 Artecola 0,194 

17 Embraer 0,173 

18 Camargo Corrêa 0,165 

19 Marcopolo 0,149 

20 Agrale 0,130 

FONTE: Fundação Dom Cabral. Ranking das transnacionais brasileiras 

(2012) 



QUADRO 3 - TIPOLOGIA DO PARADIGMA ECLÉTICO DE DUNNING 

EMPRESAS 

MOTIVO PARA INTERNACIONALIZAR 

Procura por 
Recursos 

Procura por 
Mercado 

Procura por 
Eficiência 

Procura  
por Ativos 

Estratégicos 

JBS-Friboi X X X X 

Gerdau X X X X 

Stefanini IT Solutions - X X X 

Metalfrio X X X X 

Marfrig X X X - 

Ibope - X - - 

Odebrecht - X - - 

Sabó X X X X 

Magnesita - X X X 

Tigre X X X X 

Suzano Papel e Celulose - X X X 

Vale X X X - 

Weg - X - X 

Brasil Foods - X X - 

Ci&T - X - - 

Artecola X X X X 

Embraer - X X X 

Camargo Corrêa X X X X 

Marcopolo X X X X 

Agrale - X - X 

TOTAL 10 20 15 14 

FONTE: elaboração do autor a partir dos formulários (anexos)  

NOTAS: X = presença do motivo, características ou estratégia. 

 (-) = ausência do motivo, característica ou estratégia. 

 Espaços em branco = impossibilidade de determinação. 



   CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 De acordo com os resultados, todas as teorias 
consideradas têm algum poder explicativo em 
relação a essas empresas. Contudo, nenhuma 
delas, isoladamente, é capaz de explicar seus 
processos de internacionalização.  

 Constatou-se, também, que as teorias clássicas da 
internacionalização (Paradigma Eclético de Dunning 
e o Modelo Uppsala) apresentam resultados mais  
robustos 



 Conclui-se, desse modo, que a questão do 
investimento externo direto é complexa, seus 
determinantes operam em condições diversas 
e sua natureza é heterogênea, 
impossibilitando a construção de uma teoria 
geral, aqui definida como um conjunto de 
conhecimentos sistematizados que se 
propõem a explicar um dado domínio de 
fenômeno. Porém, isto não nos impede de 
tentar empreender esforços analíticos no 
sentido de desenvolver uma interpretação 
abrangente desse fenômeno.  



 Cabe, neste ponto, a recomendação de que 
sejam realizados novos estudos que 
ultrapassem os estudos de caso, e uma maior 
presença de trabalhos com enfoque 
econômico, que não se limitem aos aspectos 
microeconômicos, pois acredita-se que a 
economia pode oferecer importantes 
contribuições a esse tema.  

   

 

 


