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A CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DO CONHECIMENTO E AS PRÁTICAS DE 
EXPORTAÇÃO: Um estudo de caso em uma microempresa de Tocantins 

 
RESUMO 

 
 
Nas ultimas décadas, a internacionalização tem sido adotada por micros, pequenas e médias 
empresas - MPE´s como alternativa comercial. Dois motivos se destacam para justificar tal 
operação. A primeira está relacionada ao crescimento no longo prazo e a segunda pela 
oportunidade de novos negócios. Entretanto, em ambas as situações é necessário conhecer o 
mercado internacional em profundidade em função de sua dinamicidade. Neste contexto, o 
esforço da empresa em gerenciar o conhecimento do mercado e as demandas internacionais é 
maior do que o esforço empreendido para gerenciar o conhecimento no mercado doméstico, 
que exige certo grau de capacidade de absorção de conhecimentos. Neste sentido, 
compreender a capacidade de absorção se torna uma das competências essenciais para 
empresas que operam em mercados desta natureza. Considerando a importância da 
internacionalização em empresas e a necessidade de compreender a capacidade de absorção, 
este estudo possui como objetivo identificar quais são as características relacionadas com a 
Capacidade de Absorção do Conhecimento presentes em práticas de exportação em uma 
microempresa localizada no Estado de Tocantins. Para a sua execução foram utilizadas duas 
etapas: a primeira consistiu em uma fase preparatória envolvendo três microempresas 
exportadoras e três peritos em comércio exterior; a segunda fase consistiu na realização do 
estudo de caso em uma microempresa produtora de artigos derivados de um capim existente 
somente no Jalapão, uma unidade de conservação ambiental, Município de Ponta Alto do 
Tocantins. Com o estudo, pôde-se constatar que a capacidade de absorção no processo de 
internacionalização, mediante a exportação, torna-se um fator de diferenciação quando 
aplicada de maneira correta. Quando a capacidade potencial não é explorada adequadamente, 
a capacidade realizada é prejudicada, acarretando prejuízos para a organização. 
 
Palavras-chave: Internacionalização, Exportação, Comércio Exterior, Absorção do 
Conhecimento. 
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ABSORPTIVE CAPACITY OF KNOWLEDGE AND PRACTICES FOR EXPORT: A case 
study of a micro Tocantins.  

 

ABSTRACT 

 
In recent decades, internationalization has been adopted by micro, small and medium 
enterprises – MSE’s as a commercial alternative. Two reasons stand out to justify such an 
operation. The first is related to long-term growth and the second for the opportunity of new 
business. However, in both situations you need to know in depth the international market due 
to it’s dynamism. In this context, the company's efforts in managing the market knowledge 
and international demands is greater than the effort for managing knowledge in the domestic 
market, which requires a degree of ability to absorb knowledge. In this sense, understand the 
absorption capacity becomes one of the skills essential for companies operating in such 
markets. Considering the importance of internationalization in business and the need to 
understand the absorption capacity, this study has as objective to identify which features are 
related to the absorption capacity of knowledge present in export practices in a small 
company located in the State of Tocantins. For it’s implementation we have used two stages: 
the first consisted of a preparatory phase involving three micro exporters and three experts in 
foreign trade, the second phase consisted in the case study on a micro producer of articles 
derived from a grass exists only in Jalapão, a unit of environmental conservation, the City of 
High Point Tocantins. In the study, it was found that the absorption capacity in the process of 
internationalization by exporting becomes a differentiating factor when applied correctly. 
When the potential capacity is not exploited properly, the capacity is performed impaired, 
causing damage to the organization. 
 
Keywords: Internationalization. Foreign Trade. Absorption of Knowledge 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A rápida globalização dos negócios e a intensificação da concorrência em escala 

global têm estimulado uma série de empresas a buscar oportunidades em mercados 

internacionais. Para isso, essas empresas devem desenvolver estratégias de penetração e/ou 

crescimento para esses mercados. 

 Quando a concorrência é de nível e escala global, o foco tende a ser cada vez mais 

baseado no conhecimento, fazendo com que as empresas se esforçem para aprender e para 

desenvolver capacidades mais rapidamente do que seus concorrentes (TEECE; PISANO, 

1994).  Além disso, um requisito essencial para a sobrevivência e crescimento bem sucedido 

de qualquer negócio é a capacidade de adaptação ao ambiente (WATTS; COPE; HULME, 

1998). 

 Levando-se em consideração a “falência” de muitos negócios, pode-se pontuar que a 

incapacidade de aprender sobre as mudanças no ambiente e adaptar-se a elas, seja um dos 

motivos de insucesso empresarial. No entanto, em muitas situações, o tempo entre a 

identificação de um problema, e sua chegada, não permite às empresas desenvolverem 

internamente os conhecimentos e as capacidades necessárias para responderem eficazmente às 

demandas de uma situação crítica. Assim, o exercício de aprendizado deve ser desenvolvido e 

praticado constantemente no ambiente organizacional (DIERICKX; COOL, 1989). 

 Nesse sentido, o conhecimento torna-se a principal fonte de vantagem competitiva em 

qualquer situação organizacional, seja inerente às decisões relativas ao ambiente interno ou ao 

ambiente externo. 

 Para alcançar a vantagem competitiva, a empresa pode buscar experiências no 

ambiente externo com a finalidade de ampliar seus processos de criação e  de conhecimentos, 

direcionados à busca de sucesso e crescimento ao longo do tempo, independente dos 

contextos, sejam eles nacionais ou internacionais (CAVES, 1996).  

 Dessa maneira, pode-se afirmar que, à medida que a empresa amplia a sua capacidade 

de absorção de conhecimentos, mais ela terá condições de ser geradora de vantagem 

competitiva em ambos os mercados (doméstico e internacional) (LEVINTHAL;MARCH, 

1993).  

 Devido às especificidades econômicas, sociais, políticas e de legislação, relativas à 

penetração no mercado internacional, o conjunto de conhecimentos necessários ao sucesso da 

organização é muito maior do que aquele necessário para sua atuação nacional. Sob essa 

proposição podem-se formular a seguinte questão: Quais as caracteristicas associadas em 
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capacidade de absorção presentes em micro e pequenas empresas que procuram se 

internacionalizar, mediante práticas de exportação?  

 Neste sentido, o objetivo geral desta tese é: identificar quais são as características 

relacionadas com a Capacidade de Absorção do Conhecimento presentes em práticas de 

exportação em uma micro empresa localizada no Estado de Tocantins 

 

1.1 Justificativa 

   

 Nos últimos anos, a abordagem de estratégia nas empresas tem sido associada com 

conceitos relacionados com a gestão do conhecimento organizacional. Entre eles, a discussão 

sobre a capacidade de absorção (COHEN e LEVINTHAL (1990). Esse conceito tem sido 

usado por muitos pesquisadores para compreender e explicar diversos e complexos 

fenômenos organizacionais em áreas como a gestão estratégica, gestão de tecnologia e 

negócios internacionais (KEDIA; BHAGAT, 1988).  

 Cohen e Levinthal (1990) definem a capacidade de absorção como a habilidade de 

assimilar e aplicar novos conhecimentos. Mowery, Oxley e Silverman (1996) acrescentam 

que a capacidade de absorção engloba uma ampla gama de habilidades, refletindo a 

necessidade de lidar com os componentes tácitos do conhecimento, bem como a necessidade 

frequente de adaptar essas habilidades. Zahra e George (2002a) definem capacidade de 

absorção como um conjunto de rotinas e processos organizacionais, por meio dos quais as 

empresas adquirem, assimilam, transformam e exploram o conhecimento para produzir uma 

capacidade organizacional dinâmica. 

 Levando em consideração que Cohen e Levinthal (1990), foram os precursores dos 

estudos de absorção do conhecimento e Zahra e George (2002a) aqueles que 

reconceitualizaram o construto, é possível perceber em ambos simlaridades sobre o 

conhecimento, principalmente quando estes apontam que o conhecimento deve ser assimilado 

e aplicado na organização. Zahra e George (2002a) estruturam o conceito original de Cohen e 

Levinthal (1990) em duas dimensões: a potencial e a realizada. A primeira consiste em etapas 

associadas a aquisição e assimilação do conhecimento. A segunda refere-se a transformação e 

a exploitation do conhecimento. Ambas serão detalhas posteriormente.  

Já Mowery, Oxley e Silverman (1996) fazem menção à importância de conhecer os 

componentes tácitos para poder adaptar esses conhecimentos, fator este complexo, tendo em 

vista a dificuldade de compreensão. 
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 Mesmo sendo os estudos sobre capacidade de absorção recentes, muitas áreas já foram 

estudadas e a elas relacionadas. Entretanto, isso não ocorre com a mesma intensidade quando 

se relaciona com internacionalização, e muito menos com Pequenas e Médias Empresas 

Brasileiras, fato que talvez possa ser explicado pelo porte das empresas. 

 Quando o fator internacionalização, e mais especificadamente exportação, é discutido 

na região norte do Brasil, torna-se mais complexo.   

 Quando se leva em conta o Estado do Tocantins, esse número é baixo comparado aos 

demais estados da federação. Dados de 2009, o mais atualizado no Ministério de Comércio 

Exterior, apresenta que as MPE´s do Tocantins não somam 0,01%, na participação nacional. 

O número cresce quando se relacionam a pessoa física (MDIC, 2011). 

Mesmo com baixa representativividade no quantitativo de exportação, o estado do 

Tocantins possui produtos que potencialmente o destacam de empresas dos demais estados do 

Brasil, entre estes produtos, se destaca o Capim dourado.  

O Jalapão, situado no Tocantins, é o único lugar do mundo onde nasce o capim 

dourado. Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás já tentaram cultivar a espécie nas 

proximidades de Palmas, capital do Tocantins, sem sucesso. Com a palha da planta, se faz 

brincos, colares, pulseiras e diversos outros tipos de artesanato, conhecidos na região como 

biojoias. Uma lei estadual proíbe que se extraia do Jalapão o capim "in natura", reservando a 

exclusividade da produção de artesanato aos moradores da região (SANTOSCITY.COM.BR, 

2012) 

Assim, o Tocantins possui um produto, que pode, efetivamente, levá-lo a se destacar 

em mercados diferenciados, a exemplo do mercado internacional. 

Concomitantemente a essa afirmação, Root (1994) afirma que fatores internos como 

produtos, recursos e compromissos são importantes para determinar o modo de entrada em 

mercados internacionais.  

O autor ressalta que, se os produtos são altamente diferenciados, o modo de entrada na 

exportação é favorecido, oferecendo condições para uma entrada mais segura. Neste sentido 

destaca-se a importância em estudar nesta tese o tema internacionalização, focando a 

exportação, no contexto do estudo de caso, ressaltando uma empresa produtora de capim 

doutorado no Estado do Tocantins. 
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1.2 Estatísticas sobre Micros, Pequenas e Médias Empresas 

 

Micro e Pequenas Empresas- MPE´s constituem uma fonte essencial de crescimento 

econômico, dinâmico e flexível, tanto para os países industrializados/desenvolvidos como 

para os países emergentes. De acordo com a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento-OCDE (2005), as MPE´s constituem a forma dominante de organização na 

maioria dos países, representam entre 95% e 99% da população das empresas e ainda são 

responsáveis entre por 60% e 70% da criação de empregos.  

 Nos últimos anos, as  MPE´s, vêm buscando profissionalizar-se e também investir em 

Pesquisa e Desenvolvimento-P&D justamente para desenvolverem e crescerem. Um dos 

mercados escolhidos por muitas é o mercado internacional. Muitas MPE´s têm aderido à 

atividade internacional. 

 Os dados apresentados pela Secex (2011) constatam que o grupo das médias empresas 

brasileiras teve o melhor crescimento  entre as categorias existentes no país (micro, pequena, 

média e grande), ao ampliar o número de empresas exportadoras em 16,1%, passando de 

5.793, em 2008, para 6.726, em 2009. Com isso, a participação destas empresas no 

quantitativo total de empresas exportadoras aumentou de 25,2%, em 2008, para 30,0%, em 

2009. 

Nos demais portes, no comparativo 2008/2009, registrou-se decréscimo do número de 

estabelecimentos exportadores: Micro e Pequenas Empresas-MPE´s, -11,2% (-1.249 

empresas, participação de 48,3% para 44,0%,); grandes empresas, -4,0% (-221 empresas, 

participação de 23,9% para 23,6%); e pessoa física, -10,0% (-61 pessoas, participação de 

2,7% para 2,5%).  

No que tange às MPE´s, cabe ressaltar que a maior parte da redução no quantitativo de 

exportadores se deve ao fato de 1.259 destas terem passado à condição de média. Fato este 

que comprova o sucesso das micro e pequenas empresas ao entrar no mercado internacional. 

Esses dados podem ser percebidos na Figura 1. 
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Figura 1: Exportação brasileira por porte de empresa/número de empresas – 2002 a 2009 
Fonte: Secex (2011, p. 1) 

 

Segundo a Secex (2011), o principal destino das exportações das MPE´s são os países 

que compõem a Associação Latino-Americana de Livre Comércio-ALADI. Em 2009, 36,7% 

(US$ 483,6 milhões) das exportações das empresas desse porte se dirigiram aos países do 

bloco. Em relação a 2008, houve um pequeno aumento da representatividade, visto que a 

região respondeu por 34,6% das exportações das MPE´s naquele ano. 

Para o Mercosul, as MPE´s exportaram US$ 232,2 milhões, o equivalente a 17,6% do 

total das exportações do segmento, e para os demais países da região, houve exportação de 

US$ 251,4 milhões, representado 19,1% das vendas totais da MPE´s em 2009 (SECEX, 

2011). 

O segundo maior bloco de destino foi a União Européia, com US$ 266,3 milhões das 

exportações das MPE´s, representando 20,2% do total. Os Estados Unidos, terceira maior 

região de destino, responderam por 17,7% (US$ 233,5 milhões) da pauta.  

Os estados brasileiros das regiões Sudeste e Sul são, tradicionalmente, os que 

concentram o maior número de empresas exportadoras. Os estados do Sul, com participação 

de 27,0%, posicionaram-se como a segunda maior região em número empresas, totalizando 

6.061 estabelecimentos, resultado 4,4% abaixo (-280) do consignado em 2008, quando 6.341 

empresas exportaram (SECEX, 2011). 

O valor exportado retraiu-se 19,7%, passando de US$ 43,1 bilhões para US$ 34,6 

bilhões no biênio 2008/2009. A região Nordeste respondeu por 6,4% do número de 

exportadores em 2009, equivalendo a 1.434 empresas, com redução de 2,4% sobre 2008, 

seguida da região Centro-Oeste, com 3,9% (864 estabelecimentos, -6,0% na comparação com 

2008) e da região Norte, com 3,6%  - 797 empresas, -13,6% sobre 2008 (SECEX, 2011). 
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Ao analisar os dados, percebe-se que as MPE´s possuem um potencial inigualável 

entre as categorias de empresa, fator este que pode ser facilmente identificado ao notar a 

estatística de que as médias empresas, hoje, são as que obtêm mais sucesso no mercado 

internacional, uma vez que essas saltaram da categoria de pequenas para médias. Assim, pela 

característica positiva de sucesso das pequenas e médias empresas, é que se justifica o estudo 

nessas categorias. 

 

1.3 Relevância do Tema 

 

Wolff (2000) apresenta três aspectos relevantes sobre os estudos inerentes às Micro e 

Pequenas - MPE´s: os aspectos metodológicos, teóricos e empíricos.  

Segundo o autor o campo metodológico está relacionado às práticas estratégicas. O 

fato de as MPE´s estarem em crescente aperfeiçoamento e crescimento as torna um 

laboratório perfeito para testes de gestão, sendo atrativas aos olhos de pesquisadores.  

O segundo aspecto se relaciona ao empreendedorismo, característica essa focada em 

inúmeras teorias, tais como a liderança, iniciativa, foco no gestor/proprietário, investimento, 

bem como em todas as funções da gestão, fatores estes que reafirmam o primeiro aspecto, e 

interliga o terceiro, que explora a flexibilidade e a dinamicidade dessas empresas aos 

ambientes internos e externos. 

 Neste sentido, optou-se por desenvolver este estudo em uma micro empresa 

exportadora do Estado do Tocantins,  justamente pela possibilidade de descrever a capacidade 

de absorção do conhecimento organizacional em um ambiente de internacionalização de 

MPE´s. 

Dessa maneira o presente estudo ressalta também o conjunto de procedimentos, rotinas 

e ações necessários para o processo de internacionalização de MPE´s, focando-se em práticas 

de exportação. 

 Envolve a identificação das fases desse processo, suas dificuldades e sucessos. Mais 

ainda, identifica características associadas com a capacidade de absorção do conhecimento 

organizacional presentes em ambientes de exportação de empresas.  Entende-se que o estudo 

aqui apresentado possa se tornar uma ferramenta auxiliar para outros estudos com 

características similares envolvendo tipos variados de empresas exportadoras. 

 

1.4 Objetivos específicos  
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A partir da questão de pesquisa e o do objetivo principal, formulados em parágrafos 

anteriores foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos para este estudo. 

 

1.4.1 Objetivos específicos quanto à exportação 

 

i. Identificar as razões pelas quais a empresa exporta; 

ii. Caracterizar o modo de entrada da empresa no mercado externo; 

iii. Identificar as barreiras encontradas no processo de exportação; 

iv. Identificar indicadores que classificam o grau de exportação das empresas; 

v. Descrever as características gerenciais do gestor chave no processo de exportação. 

 

1.4.2 Objetivos específicos quanto à capacidade de absorção do conhecimento organizacional 

 

i. Caracterizar as práticas de capacidade de absorção no processo de exportação; 

ii. Caracterizar o tipo de absorção do conhecimento em potencial e/ou realizada no 

processo de exportação. 

   

1.5 Estruturação da Tese 

 

A presente tese será estruturada em cinco seções. Inicia-se por esta Introdução, contendo a 

justificativa e a relevância dos temas, a questão de pesquisa e os objetivos. Em seguida, a 

Fundamentação Teórica, em que os temas ligados à internacionalização: abordagens, modelos e 

dimensões, bem como a taxonomia do conhecimento, a qual é divida nos tipos de conhecimentos, 

e os modelos de transferência do conhecimento e absorção do conhecimento.  

Na Terceira seção, são apresentadas as considerações metodológicas contendo os métodos 

e as propostas de análises. Na Quarta etapa, a análise dos resultados, na Quinta etapa as 

proposições e última e Sexta seção são apresentadas considerações finais. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

Nesta seção é apresentada a fundamentação teórica, em duas partes. A primeira é sobre 

conceitos associados com a internacionalização. A segunda reflete a revisão da literatura 

sobre a absorção do conhecimento. Após as discussões iniciais, na parte de 

internacionalização são apresentadas as definições, as abordagens da internacionalização, o 

processo de internacionalização, as forças que motivam à internacionalização, as barreiras e 

os modos de internacionalização. A segunda parte é relacionada aos conceitos essenciais 

sobre conhecimento. Iniciando pela definição, passando pela criação e transferência do 

conhecimento e finalizando com absorção do conhecimento. O esquema que retrata a 

dinâmica sobre o referencial teórico em internacionalização é retratado na Figura 2. 

  
Figura 2:Dinâmica sobre o referencial teórico em internacionalização 
Fonte: Elaborada pelo autor (2011) 
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2.1 Discussões Iniciais sobre Internacionalização 

 

A internacionalização tem sido tradicionalmente apontada como o principal esforço 

sistemático na compreensão do porquê as organizações se interessarem em operar em 

ambientes internacionais (HYMER, 1976). 

Desde Hymer (1976), várias teorias têm sido apresentadas para o entendimento da 

internacionalização. De maneira geral, as teorias discutem os indicadores que se deve levar 

em consideração quando se internacionaliza, justamente para entender o processo. Assim, 

com muita discussão, chegou-se à existência de duas correntes: a primeira baseada nos 

aspectos econômicos e a segunda, no comportamento (JOHANSON;VAHLNE, 1990; 

JONES;COVIELLO, 2005). 

Desde os estudos pioneiros na década de 1960, a primeira perspectiva, a econômica, 

ofereceu explicações complementares às operações internacionais. Hymer (1976) relacionou a 

internacionalização ao Investimento Direto no Exterior-IDE como forma de vantagem 

monopolista. No final da década de 70, baseadas em suposições do custo de transação, a IDE 

também foi conhecida como Teoria de Operações Multinacionais (COASE, 1937; 

WILLIAMSON, 1975). Seus pressupostos é que as empresas escolhem o seu modo de 

operação internacional, estrutura e localização com base na avaliação e minimização dos 

custos econômicos envolvidos nas transações internacionais.  

Na década de 1980, Dunning (1980) propôs uma visão econômica eclética de 

operações internacionais com base em vantagens como a de localização, a de propriedade e a 

de Internalização.  

A vantagem de localização ocorre quando as empresas estão inseridas em um mercado 

em que os aspectos de infraestrutura, custo com mão de obra e carga tributária são próximos 

da realidade da empresa que deseja a internacionalização. A vantagem de propriedade está 

relacionada às capacidades próprias desenvolvidas pela empresa, como tecnologia, 

conhecimento, informações, marcas e patentes entre outras e que lhe permitem posicionar-se 

melhor no mercado externo. Por último, a Vantagem de Internalização, que se refere à 

habilidade da organização em transferir suas vantagens de propriedade para o exterior por 

meio de uma subsidiária, substituindo a exportação pela produção no mercado externo 

(MACHADO DA SILVA, SEIFERT JR, 2004). Dessa maneira, Dunning fica conhecido por 

combinar as principais abordagens teóricas econômicas desenvolvidas na época.  
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O paradigma eclético de Dunning argumenta que as empresas só investem diretamente 

em um mercado estrangeiro quando os três conjuntos distintos de vantagens já apresentadas 

estão presentes.  

Outra característica das teorias econômicas é que estas mantêm fortes ligações com a 

racionalidade absoluta, ou seja, a maximização do lucro e a otimização. Elas assumem que o 

homem econômico, é capaz de acessar todas as informações necessárias e, racionalmente, 

escolher a melhor solução.  

Um fato curioso sobre as teorias econômicas é que estas não explicam por que 

algumas organizações não internacionalizam quando haveria vantagens econômicas para fazê-

lo ou, também, por que algumas organizações internacionalizam mesmo não tendo todos os 

recursos e vantagens necessárias para fazê-lo (ANDREFF, 2000). 

Se por um lado a primeira corrente se preocupa com os aspectos econômicos, como o 

Investimento Direto no Exterior, a segunda se preocupa mais com o processo. 

A abordagem comportamental de internacionalização surgiu com uma pesquisa sobre 

o fluxo da economia e foi influenciada pelas obras de Cyert e March (1963) e Aharoni 

(1966).  Essa abordagem argumenta que a internacionalização é uma sequência de etapas 

pelas quais as empresas adquirem experiência e conhecimento sobre mercados externos por 

meio do comprometimento gradual dos recursos, nesse caso, o aprender fazendo. 

A perspectiva assume que o conhecimento atual e o compromisso com o mercado 

afetam as decisões tomadas sobre o comprometimento de recursos em mercados estrangeiros 

(JOHANSON;VAHLNE, 1990).   

De acordo com Johanson e Vahlne (1990), o processo de internacionalização pode ser 

responsável por dois padrões de internacionalização. O primeiro refere-se ao engajamento da 

empresa em um mercado externo específico, o qual acontece em estágios. O segundo é que as 

empresas acessam novos mercados, aumentando gradativamente seu envolvimento em 

detrimento das distâncias psíquicas entre os países.  

Segundo Machado da Silva e Seifert Jr. (2004), a distância psíquica é traduzida em 

diferenças de linguagem, cultura, sistema político, entre outros, que podem comprometer as 

estratégias entre a organização e o mercado. 

As teorias comportamentais, apesar de reconhecerem limites da racionalidade e da 

necessidade de aprender sobre internacionalização, têm sido criticadas por seu determinismo 

(REID, 1981; TURNBULL, 1987; MELIN, 1992). Assim, muitas características diferenciam 

a abordagem econômica da comportamental e com o objetivo de destacar as principais 

diferenças, processos, características e autores de ambas, é apresentado o Quadro 1. 
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Quadro 1:Comparativo das Teorias Econômicas e Comportamentais 

 
Teoria 

 
Processo 

 
Características 

 
Precursores da Teoria  

 

Autores de 
destaque 

 
 
 

Econômica 
 

-Processo decisório 
racional e Objetivo 
-Amplamente 
influenciado pelos 
custos 

- Custos de transação 
- Vantagens de 
propriedade  
- Vantagens de 
Internalização 
- Vantagens de 
localização 

Smith (1776) 
Ricardo (1817) 
Ohlin (1933) 

Heckscher (1950) 
Linder (1961) 

Williamson (1975) 

 
Hymer (1976) 

Dunning 
(1980) 

 
 

Comportamental 
 

- Subjetividade no 
processo decisório 
-Amplamente 
influenciado pelo 
Contexto 

 
- Aprendizagem 
- Etapas incrementais 
- Comprometimento 
- Distância psíquica 

 
Penrose (1963);  

Cyert e March (1963);  
Aharoni (1966); 
Carlson(1966). 

Johanson e 
Wiedersheim-

Paul 
(1975)  

Johanson e 
Vahlne 
(1977) 

Fonte: Adaptado de Williamson (1975); Hymer;Dunning (1976); Johanson e Wiedersheim-Paul (1975); 
Johanson e Vahlne (1977) 
 

Tanto a abordagem econômica, como a abordagem comportamental chamam à  

atenção para o fato de a internacionalização poder ser influenciada pelas variáveis externas e 

internas.  

Como variáveis externas, as teorias econômicas apontam para o papel de: vantagens 

de localização, vantagens comparativas, características da indústria, a incerteza, intervenção 

governamental, oportunismo, entre outros.  As teorias comportamentais neste contexto 

possuem foco sobre a distância psíquica, a distância geográfica e redes interorganizacionais, 

entre outras. Com o foco em variáveis internas, as teorias econômicas enfatizam o papel das 

vantagens de propriedade, o conhecimento tácito, características do produto, capacidade de 

comunicação, entre outros, enquanto as teorias comportamentais apontam para a relevância do 

conhecimento experiencial e de aprendizagem. 

Em ambas as teorias é possível perceber que as variáveis externas influenciam o 

processo de internacionalização com o propósito de enxergar o contexto ambiental em que a 

organização está inserida. E as variáveis internas consideram os recursos que estão 

disponíveis para a internacionalização. 

Nessa perspectiva, entende-se que a internacionalização pode ser influenciada tanto 

pelo contexto ambiental, ou seja, ambiente externo, quanto pelos recursos, ou seja, ambiente 

interno, embora, segundo as discussões, raramente os dois contextos sejam discutidos de 

maneira integrada e, normalmente, eles são estudados separadamente.  

Um aspecto curioso sobre a abordagem econômica, é que esta não leva em 

consideração a percepção do gestor e sua influência no processo decisório. McNaughton, 

Young e Crick (2003), em seu modelo integrador de internacionalização chamaram a atenção 
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para este ponto e desdobraram sobre essa característica. Os autores observaram que a 

internacionalização, vista como processo estratégico, envolve, sim, os aspectos cognitivos, ou 

de interpretação, principalmente aqueles que são responsáveis pelas decisões estratégicas, o 

que é o caso dos aspectos relacionados às questões de internacionalização. 

Neste ponto, os autores indicam o papel dos esquemas interpretativos dentro das 

organizações e sua mediação cognitiva entre as pressões do contexto ambiental e os recursos 

organizacionais.  

A partir dessa discussão, Machado da Silva e Seifert Jr. (2004) apresentam um modelo 

analítico, conforme Figura 3, que permite melhor observação sobre essa discussão. 

 

 

Figura 3:Estratégia de Internacionalização 
Fonte: Machado da Silva e Seifert Jr (2004) 

 

O modelo tenta ilustrar o fato de que as estratégias de internacionalização são 

cognitivamente processadas pelos membros da organização, especialmente por aqueles com 

poder de decisão, encontrados em nível estratégico. Assim, três elementos que podem 

influenciar as estratégias de internacionalização são elencados: o ambiente, os recursos e os 

esquemas interpretativos. 

Considerando o papel do ambiente sobre as organizações, DiMaggio e Powell (1983) 

desenvolveram a tese de que as organizações, quando possuem as mesmas condições 

ambientais de seus concorrentes, são pressionadas a se tornarem homogêneas. A esse 

fenômeno chamaram de isomorfismo que inclui o processo que leva as organizações a 

adotarem práticas homogêneas entre si. 

Mesmo com extensas discussões sobre os defensores de ambas correntes, econômica e 

comportamental, nunca ao certo se chegará a um consenso sobre qual das correntes representa 

melhor os indicadores de internacionalização. O fato é que cada uma delas possui sua 
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contribuição para as ciências sociais aplicadas e que, de certa forma, tornaram essa pesquisa 

real. 

O fato deste estudo buscar a compreensão sobre os processos de internacionalização, 

com o foco nas práticas de exportação, entende-se que este leva em consideração mais a 

corrente comportamental, do que a corrente econômica, mesmo que em alguns momentos a 

corrente econômica seja mencionada. Os próximos passos exploram o conceito de 

internacionalização e a evolução dos processos para então compreender as abordagens de 

internacionalização que este estudo utilizará. 

 

2.2 Conceituação de Internacionalização 

 

Segundo Welch e Luostarinen (1988) a internacionalização não é um conceito 

uniforme e bem definido. Para esses autores existe uma grande variedade de caminhos 

possíveis para qualquer empresa alcançar a internacionalização. Assim, a internacionalização 

não pode ser totalmente explicada por uma ou poucas teorias apenas.  

Para iniciar a discussão é apresentado o conceito de internacionalização segundo 

Javalgi, Griffith e White (2003), que a exploram como o processo pelo qual uma empresa, ou 

um grupo de empresas, se predispõe a operar além do seu mercado local, transformando-se 

para operar em mercados internacionais por meio de operações, estrutura e recursos, todos 

adaptados ao ambiente internacional no qual deseja operar. 

Para tornar claro a percepção sobre as diversas definições foi construído o Quadro 2. 

 

Quadro 2:Conceitos sobre Internacionalização 

AUTOR(ES) DEFINIÇÃO 
Welch e Luostarinen (1988) 
Luostarinen;Welch (1997) 

Processo pelo qual a empresa se envolve paulatinamente e 
crescentemente em operações internacionais 

 
Beamish (1990,) 

Processo utilizado pelas novas empresas para aumentar sua 
consciência sobre as influências diretas e indiretas das transações 
internacionais, antes de avançar para a efetiva prática de transações 
com outros países 

Andersen (1997) É o processo de adaptação para trocas e  transações em mercados 
internacionais 

Calof e Beamish (1995) Processo de adaptação das empresas  em (estratégia, estrutura, 
recursos etc) para atuar em ambiente internacional 

Naidu, Cavusgil, Murthy;Sharkar 
(1997, p.115) 

Processo gradual pelo qual as empresa se desenvolvem em uma 
rede global de relacionamento comercial 

Javalgi et al. (2003) Processo no qual empresas desenvolvem-se para operar, além do 
mercado doméstico, em mercados internacionais 

Fonte: Elaborado pelo autor (2012) 

Com base nas abordagens expostas é possível perceber que a internacionalização pode 

envolver, em primeiro lugar, o conhecimento dos processos internos, em segundo lugar, 
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conhecimento dos mercados estrangeiros e, em terceiro lugar, a estratégia operacional, 

recursos e estrutura. Alguns autores apontam a internacionalização como o processo pelo qual 

as empresas aumentam sua consciência sobre o mercado interno, ao passo que outros já fazem 

menção e observam que este está relacionado às etapas de internacionalização, ou seja, 

enquanto alguns autores trabalham a aspiração, outros trabalham a ação. 

O fato é que, ao perceber e refletir sobre os conceitos de internacionalização expostos 

no Quadro 2, é possível arriscar um novo conceito: Internacionalizar é o processo que leva 

uma organização a expandir sua visão para fora do mercado doméstico, buscando 

relacionamentos de troca, seja para comprar, vender ou intermediar. 

 

2.3 Evolução nos Processos de Internacionalização 

 

A perspectiva do processo internacional cresceu a partir da obra seminal de Johanson e 

Wiedersheim-Paul, (1975), sobre a internacionalização de quatro empresas suecas. Eles 

perceberam que as empresas seguiram um processo de internacionalização evolutiva, 

conhecido como as quatro etapas da cadeia de estabelecimento, denominado Modelo Upsala, 

modelo este relacionado à perspectiva Incremental de Internacionalização, que será explorado 

em seções posteriores neste estudo. 

Na primeira etapa, a empresa possui poucas atividades relacionadas à exportação. Na 

segunda etapa, a empresa exporta regularmente por agentes, devido ao seu crescente 

conhecimento do mercado externo. Na terceira etapa, a empresa passa a ter envolvimento 

mais profundo no exterior e explora o mercado por meio de uma filial de vendas e marketing 

e, quarto e último, a empresa se engaja na produção internacional. Claramente, o 

Investimentos Diretos Estrangeiros-IDE só ocorrerá na terceira e quarta etapa, resumidas no 

Quadro 3. 

Quadro 3:Estágios de exportação segundo o modelo Upsala 

Estágio 1 Empresa possui algumas atividades de exportação 
Estágio 2 A empresa exporta regularmente por meio de agentes (representantes 

independentes) 
Estágio 3 Envolvimento mais profundo e a implantação de uma subsidiária de vendas e 

marketing no exterior 
Estágio 4 Produção no exterior/unidade de manufatura 

Fonte: Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) 

 

A orientação inicial é que a empresa deve se concentrar nas atividades no mercado 

nacional a fim de evitar riscos desnecessários (JOHANSON;VAHLNE, 1977). Depois de 

obter experiência nesse mercado, ela investe em mercados estrangeiros e, se conseguir 
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internalizar os conhecimentos adquiridos, estará apta a investir seus recursos e controlar suas 

operações no exterior (LOUSTARINEN, 1979; JOHANSON;AHLNE, 1977). 

Para explicar a evolução da atividade da empresa em mercados internacionais, 

Johanson e Wiedersheim, (1975) utilizaram o conceito de distância psíquica, que pode ser 

interpretado como “gaps” que envolvem diferenças de cultura, línguas, educação, 

desenvolvimento industrial, sistemas políticos, entre outros fatores. Os autores descobriram 

que normalmente deve-se internacionalizar em mercados com baixos gaps e, uma vez 

inseridos neste mercado, obtêm experiência e expandem suas atividades para mercados com 

maiores gaps. 

Por mais que as empresas tenham a orientação correta de como iniciar as atividades 

nos mercados internacionais, sempre existem aquelas que “queimam” etapas. Alguns autores 

já previram isso. Johanson e Vahlne (1990), afirmam que nem todas as empresas devem 

passar por todas as fases.  Algumas empresas “queimam” etapas quando participam de 

processos como fusão, ou mesmo aquisição, com empresas que possuem experiência 

internacional. Outras, quando os mercados estrangeiros são tão estáveis como os mercados 

domésticos na qual operam, ou quando as empresas possuem conhecimentos consistentes em 

outros mercados. Nesses casos, a empresa avança nas etapas por conta de experiências 

anteriores. 

Mesmo tentando explicar que algumas podem queimar etapas, por inúmeros motivos, 

as discussões são presentes. Alguns pesquisadores apoiando, e outros, discordando. O início 

deste debate torna a internacionalização um tema atual e que tem sido amplamente pesquisado 

por mais de quarenta anos. 

Reid (1983) e Andersen (1993) questionam o modelo, pois ele descreve o processo de 

expansão internacional sem explicar as razões pelas quais as empresas se inserem em cada 

estágio do modelo. Por outro lado, Turnbull (1987) critica a perspectiva determinista 

defendendo que a internacionalização não significa necessariamente seguir um caminho 

linear.  

Johanson e Vahlne  (2003) e Dunning (1995) afirmam que a distância do mercado 

internacional é cada vez menor com o processo de globalização, o que facilita a 

internacionalização, momento em que a Internet e o conhecimento da língua inglesa facilita a 

comunicação entre os mercados, tornando-o mais dinâmico. 

 O processo de internacionalização no contexto das MPE´s, por exemplo, também tem 

sido visto por várias outras perspectivas (RUZZIER et al, 2006 ).  Uma delas é o modelo de 

internacionalização rápido, que postula que muitas empresas podem se internacionalizar de 



22 
 

maneira emergencial e, às vezes, desde a sua abertura. Estas empresas são conhecidas como 

de Origem Internacional ou em Novos Empreendimento Internacionais (MCDOUGALL; 

SHANE; OVIATT,1994).  

 Outra perspectiva é que a expansão internacional pode ocorrer por meio de redes 

(KNIGHT; CAVUSGIL, 1996) ou mesmo pela expansão internacional baseada em recursos, 

explicando a importância dos condutores internos, tais como recursos tangíveis e intangíveis 

para a internacionalização das MPE´s (BARNEY, 1991; PENROSE, 1959).  

 A mais atual é a perspectiva do Empreendedorismo Internacional, que surgiu a partir 

do crescente papel dos empresários, e dos tomadores de decisão em internacionalização de 

MPE´s (ZAHRA; GEORGE, 2002b). 

 Uma revisão da literatura profunda e intensa sugere que uma elevada gama de teorias 

de internacionalização é necessária para compreensão holística do processo de 

internacionalização das MPE´s. No entanto, o marco conceitual deste estudo integra quatro 

perspectivas de internacionalização; 1) Visão Baseada em Recursos-RBV, 2) 

Empreendedorismo Internacional, 3) Internacionalização Incremental, 4) Internacionalização 

Rápida e 5) Abordagem de Rede 

 

2.4 Perspectivas para a o Processo de Internacionalização 

 

Esta seção discute as diferentes perspectivas em que uma empresa pode se inserir ao 

entrar em mercados internacionais. A primeira perspectiva é relacionada à Visão Baseada em 

Recursos; a segunda ao empreendedorismo internacional; a terceira, ao Modelo Incremental 

de Internacionalização (Estágio);  em quarto, aos Modelos Rápidos de Internacionalização; 

por último, à de rede. 

 

2.4.1 Visão Baseada em Recursos 

 

A Visão Baseada em Recursos-VBR foi iniciada por Penrose (1959) e tem recebido 

muita contribuição da literatura de internacionalização para MPE´s (FILLIS, 2001; 

PRAHALAD; HAMEL, 1990). A VBR possui dois fundamentos principais. O primeiro 

explora a noção de que os recursos não são homogeneamente distribuídos entre as empresas e 

não podem ser transferidos entre as empresas sem incorrer em custos (SHEPHERD e 

WIKLUND, 2005). O segundo identifica os recursos da empresa como tangíveis ou 

intangíveis,  os quais são definidos como todos os ativos, capacidades, processos 
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organizacionais, informação, conhecimento, entre outros itens sob seu controle, que permitam 

conceber e implementar estratégias que visem à melhoria de sua eficiência e eficácia 

(BARNEY, 1991). 

Os recursos tangíveis de uma empresa podem ser mensurados e são observados por 

meio de sua força financeira, suas instalações, seus funcionários e outros bens visíveis. Os 

recursos intangíveis são, por muitas vezes, dificeis de serem mensurados. Esses recursos 

podem ser percebidos a partir da ética do trabalho, das culturas, da orientação empresarial 

internacional, do nível de conhecimento e aprendizado dentro da empresa entre outros fatores 

(WESTHEAD; WRIGHT; UCBASARAN, 2001). Esses últimos são únicos, o que torna 

difícil para os concorrentes a sua reprodução. Assim, eles devem contribuir para a geração de 

vantagem competitiva, tanto no cenário nacional como no internacional, independentemente 

do porte da organização (BELL et al, 2007). 

Os conhecimentos dos indivíduos que estão inseridos na empresa podem ser 

considerados recursos que fazem parte da fonte de vantagem competitiva. Portanto, o maior 

recurso de uma empresa “é o poder do conhecimento” (BARNEY, 1991; WESTHEAD et al. 

2001). Por conseguinte, se o conhecimento for valioso, raro, difícil de imitar, e não 

substituível, acrescido de controle e melhoria, a empresa, segundo Bell et al. (2007), pode 

obter vantagem competitiva sustentável em mercados internacionais. 

Ao contrário do que parece, a VBR não é uma persepctiva isolada. Ela deve, 

necessariamente, estar ligada a outras perspectivas de internacionalização, justamente por 

permitir identificar as relações possíveis entre o aspecto aprendizagem, com o investimento 

gradual em internacionalização (ROOLAHT, 2002). Isso indica que a VBR é aplicável tanto 

na Abordagem Incremental, como na Abordagem Rápida da internacionalização e na 

Abordagem de Redes. Essas abordagens são inerentes à velocidade com que uma empresa é 

inserida no mercado internacional, bem como suas parcerias. Essas abordagens serão 

debatidas com mais profundidade em tópicos mais à frente. 

De maneira geral, a abordagem Incremental se refere às empresas que se inserem 

gradativamente. Por exemplo, a empresa pode entrar inicialmente com um produto e depois 

inserir a diversificação. Na abordagem rápida, a empresa é inserida no mercado internacional 

rapidamente, o que pode ocorrer até mesmo no seu nascimento. Já na abordagem em redes, 

são exploradas as relações de negócios e as alianças que as empresas podem fazer para se 

internacionalizarem. 

A VBR pode contribuir para a aceleração da expansão de MPE´s e avança na 

perspectiva da internacionalização rápida (CHETTY; WILSON, 2003). Isso ocorre quando a 
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empresa é detentora de um conhecimento único sobre o mercado para o qual vai exportar, ou 

mesmo quando possui tecnologia que os concorrentes nao possuem. Nesses casos, a empresa 

possui um diferencial competitivo para entrar mais rapidamente no mercado internacional, 

não precisando efetivamente passar por estágios. 

Para esses autores, outros recursos, tais como as relações interpessoais, também 

melhoraram o processo de internacionalização, tornando a empresa mais preparada para 

situações imprevistas e desafios quanto à internacionalização. 

O próximo tópico traz a perspectiva internacional empreendedora, nela, aspectos 

relacionados ao envolvimento da empresa com a internacionalização, bem como seu grau de 

internacionalização são explorados. 

 

2.4.2 Perspectiva Internacional Empreendedora 

 

O Empreendedorismo Internacional (EI) é descrito como o processo de criatividade, 

descobrimento e  de oportunidades em mercados externos para o alcance de vantagem 

competitiva (ZAHRA; KORRI; YU, 2005). O subjacente conceito do E.I. é descobrir o 

comportamento de internacionalização das empresas, sem levar em conta a idade ou o 

tamanho (MILLMAN; HOSSEINI; MARTIN, 2007). 

Zahra e George (2002b) afirmam que estudos sobre internacionalização têm sido 

concentrados na extensão e no grau de internacionalização como, por exemplo, a participação 

das vendas internacionais sobre as vendas no mercado doméstico; a velocidade da 

internacionalização, ou seja, como, e quando, ocorreu o processo de entrada no mercado 

estrangeiro a partir da data de abertura, bem como o âmbito da internacionalização, que 

equivale ao número de mercados estrangeiros em que a empresa opera. No entanto, se esse 

modelo continuasse apenas com essses indicadores, fatores internos e externos, como a 

capacidade de reconhecer oportunidades, capacidade de criar vantagens competitivas e os 

fatores estratégicos estariam sendo negligenciados. 

Neste sentido, os autores desenvolveram um sistema integrado de E.I. com base no 

ambiente, organização e em fatores estratégicos, como ilustrado na Figura 4. 
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O modelo integrado demonstra o efeito moderador da medida, velocidade e âmbito do 

E.I. para a criação de vantagem competitiva. Este modelo mostra que muitos fatores 

interrelacionados contribuem para as MPE´s internacionais. 

Jones e Dimitratos (2004) argumentam dois aspectos que podem influenciar a 

perspectiva do EI: (1) a relação de rede, e (2) os avanços na internet – Tecnologia da 

Informação e Comunicação – TIC. Isso sugere que informações, conhecimento e 

equipamentos podem ser compartilhados e transferidos (SHEPHERD; WIKLUND, 2005).   

Georganas (2004) sugere que canais de marketing e comunicação, contatos por meio 

de pessoas pela internet também podem oferecer sucesso em transações internacionais.  

A cultura empresarial internacional também é outro fator que se destaca nos debates 

para a competitividade, ela pode levar os gestores-chave  a perceber a dinâmica do mercado 

estrangeiro, contribuindo para a compreensão dos clientes, e também para se preparar para a 

competição internacional (DIMITRATOS; PLAKOYIANNAKI, 2003).  

Nesse contexto, as características distintivas dos gestores-chave são incorporadas à  

cultura das organizações, e isso ajuda a criar valores empresariais com características 

internacionais. De maneira geral, essa característica envolve toda a organização e canaliza a 

coleta, interpretação e disseminação do conhecimento, com a finalidade de identificar as 

melhores práticas sobre as operações no mercado externo.  

Figura 4: Modelo de Sistema Integrado de Empreendedorismo Internacional 
Fonte: Zahra e George, (2002) 
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Zahra (2005) concorda com estas orientações e afirma que o gestor-chave possui um 

papel importante no estímulo e no processo de  internacionalização, principalmente, no 

contexto de MPE´s. 

A característica de ser E.I. pode levar as empresas a conquistar mercados 

internacionais, e por ser o pioneiro, facilita o desenvolvimento e lançamento de produtos. 

Embora a perspectiva do I.E. seja muito recente, Mtigwe (2006) defende que esta visão é 

consolidada por muitas teorias e modelos dentro de Negócios Internacionais e 

Empreendedorismo. 

O próximo modelo retrata o processo pelo qual as empresas entram no mercado 

internacional por etapas. Nesse modelo, o estágio delinea que a empresa se insere no mercado 

internacional de maneira gradativa. 

 

2.4.3. Modelos Incrementais de Internacionalização 

 

O modelo Incremental de Internacionalização relaciona suas bases com a teoria 

econômica, teoria das organizações e a teoria de marketing (JOHANSON; VAHLNE, 1990). 

Dentro dessa perspectiva, o processo de internacionalização postula que as empresas se 

deslocam para mercados estrangeiros por meio do desenvolvimento gradual e em fases 

distintas (CAVUSGIL, 1980). 

Isso foi discutido pela primeira vez em Penrose (1959), com a Visão Baseada em 

Recursos-VBR, conforme já explorado, que defende a internacionalização como um processo 

gradual de envolvimento da empresa na expansão da atividade internacional, isso ocorre por 

meio da adaptação das atividades, a exemplo das novas linhas de negócio. Nesse sentido, o 

desenvolvimento inicial das empresas envolve um conjunto de decisões relativas aos 

Investimentos Diretos Estrangeiros (IDE). 

 Aharoni (1966) argumentou que a internacionalização com o IDE é um processo 

complexo, porque as relações sociais dentro e fora das empresas influem na decisão de 

exportação. 

Conforme já discutido em tópicos anteriores, nos aspectos introdutórios da 

internacionalização, Dunning (1988) sugere um paradigma eclético, em que uma empresa se 

engaja em atividades internacionais se três condições forem satisfeitas: fatores de propriedade 

específica de uma empresa, fatores específicos do local de um mercado e vantagens de 

internalização das operações de integração dentro da empresa. O paradigma eclético é a 

principal referência de internacionalização para  multinacionais. Nesse caso, ele ajuda a 



27 
 

compreender de fato o "porquê", o "onde" e o "como" as empresas internacionalizam-se 

(JAVALGI et al. 2003). 

Os dois principais modelos que predominam na perspectiva Incremental de 

Internacionalização são os modelos Uppsala e os modelos de Internacionalização relacionados 

com a inovação. 

O modelo Uppsala surge em Uppsala, na Suécia, enquanto o de inovação nos EUA. 

Ambos compartilham a mesma perspectiva, a de que as empresas se engajam em atividades 

internacionais com passos incrementais, por meio de fases distintas.  

 

2.4.3.1 Modelo Uppsala  

 

O modelo de Uppsala-M.U. foi desenvolvido em 1970 por Johanson e Wiedersheim-

Paul (1975). Nesse  modelo, a conceituação do processo de internacionalização ocorre em  

quatro etapas elementares: i) atividades de exportação não regulares; ii) a exportação via 

representantes independentes (agentes), iii) o estabelecimento de vendas na subsidiária no 

exterior, e iv) estabelecimento de uma produção no exterior (fabricação subsidiária).  

Após os estudos iniciais de Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) sobre o Modelo 

Uppsala-M.U, Johanson e Vahlne (1977) contribuíram para solidificar a abordagem 

comportamental no estudo da internacionalização de empresas.  

Eles inseriram um modelo que visava ser um mecanismo explicativo básico sobre as 

etapas de um processo de internacionalização. O foco foi perceber o processo gradual de 

aquisição, integração, uso do conhecimento sobre mercados, operações no estrangeiro e o seu 

comprometimento contínuo e crescente com os mercados estrangeiros.  

Dessa forma, o processo de internacionalização não seria o resultado de uma alocação 

de recursos de acordo com a perspectiva macroeconômica dos países, ou com a perspectiva 

microeconômica das dinâmicas industriais entre empresas, mas sim, de um processo 

incremental.  

Tal processo seria decorrente da racionalidade limitada e de objetivos de redução de 

riscos. As premissas básicas do modelo observam que a falta de conhecimento sobre 

mercados estrangeiros ocasiona obstáculo para o desenvolvimento de operações 

internacionais, e que tal conhecimento é adquirido principalmente e justamente por meio das 

operações internacionais.  

A internacionalização de uma empresa começa quando seu mercado doméstico está 

próximo da saturação e/ou quando a necessidade de novas alternativas vêm à “tona”. No 
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exterior, a empresa é confrontada por maiores incertezas e busca situações de mercado as 

mais próximas possíveis das que lhe são conhecidas. Johanson e Vahlne (1977) propuseram o 

mecanismo básico de internacionalização conforme esquematizado na Figura 5. 

 

 

 

 

O modelo destaca o processo de internacionalização propondo aspectos de Estado e 

aspectos de mudança, com quatro conceitos fundamentais: conhecimento do mercado, 

compromisso de mercado, atividades atuais e decisões de mudança.  

O modelo é amplamente utilizado para descrever os padrões de internacionalização 

que são apresentados nos quatro passos mencionados anteriormente.  

Primeiro, as empresas fazem sua entrada no mercado internacional de maneira mais 

cuidadosa, buscando baixos riscos e baixo comprometimento com a estratégia, antes de 

aumentar o índice de participação e assumir altos riscos, a exemplo da produção em escala e 

vendas externas. Segundo, a empresa busca entrar em mercados com menos distâncias 

culturais, psíquicas, linguagem, educação, práticas comerciais e diferenças no 

desenvolvimento industrial (ANDERSEN, 1993).  Isto sugere que as empresas entrem 

inicialmente em mercado com caraterísticas semelhantes as do país de origem, antes de 

expandir para mercados distantes, e diferentes características. 

No entanto, Johanson e Vahlne (1990) apresentam exceções às duas regras abordadas, 

caso preencham os seguintes critérios:  em caso de grandes empresas, pois possuem acesso 

rápido para conhecimento do mercado, ou, quando as condições de mercado são estáveis e 

homogêneas. 

A aplicação prática dos modelos incrementais e, em particular, do Modelo Uppsala, 

foi analisado em vários estudos. Um exemplo de destaque foram os estudos empíricos 

realizados em Coviello e McAuley (1999), entre 1989 e 1998. Dos dezesseis artigos 

analisados, treze (81%) utilizaram esses modelos em seus estudos, indicando que a 

abordagem incremental foi o quadro mais comum nesse período. 

Figura 5:O mecanismo básico de Internacionalização – Aspectos de Estado e Mudança -  
Modelo Uppsala 
Fonte: Adaptação de Johanson e Vahlne (1977). 
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Outros estudos também são fortemente a favor da abordagem incremental, a exemplo 

de Bodur e Madsen (1993) e Chetty e Hamilton (1996). Porém, existem autores que não 

compartilham da mesma ideia, a exemplo de Bell (1995) e Zafarullah, Mujahid e Young 

(1998). Outros possuem opinião mista para o modelo, a exemplo de Gankema, Snuit; Van 

Dijken (1997). 

Bell (1995) encontrou algumas empresas que começaram a exportar antes de operar no 

mercado doméstico. O autor considera que o tipo de indústria e as tendências de mercado são 

determinantes para a tomada de decisão em se internacionalizar. Esses modelos de empresas, 

inseridas em modelos rápidos de internacionalização (explorados com mais particularidade 

posteriormente), devem ser incluídos para explicar o processo, levando em consideração que 

modelos incrementais são mais aplicados em MPE´S, incluindo aquelas sem experiência, com 

poucos recursos, e as que operam em condições de mercado instável (VISSAK, 2004). 

 

2.4.3.2 Modelo de Inovação 

 

 O modelo de exportação em inovação (I-modelo) emprega teorias como a de Rogers 

(2003) que explora a difusão da inovação para explicar o comportamento de 

internacionalização das empresas. Assim, como o modelo Uppsala, o I-Modelo percebe a 

internacionalização como um processo sequencial e incremental com uma quantidade pré-

determinada de estágios (ANDERSEN, 1993). 

 Os modelos de adoção em inovação são derivados da escola comportamental, que 

examina as sequências de estágios, conforme já explorado, assim, depois de analisado a 

viabilidade mercadológica,  as empresas tomam a decisão de exportar. 

 Embora o trabalho inicial de Rogers (2003)  fosse sobre o comportamento do 

consumidor e não diretamente considerando o processo de internacionalização, esse trabalho 

forneceu a estrutura conceitual para inúmeros outros estudos sobre a literatura de 

internacionalização.  

 Para efetivamente aplicar o conceito sobre aderir ou não à exportação, Rogers (2003) 

divide o processo em estágios, compostos por cinco características: 1) a consciência, 2) o 

interesse, 3) a avaliação, 4) a experimentação e 5) a adoção.  

 Ao examinar o processo de adoção, Rogers argumentou que a adoção não era um tipo 

de comportamento por impulso, mas um comportamento que, geralmente, leva “tempo” para 

ser concluído. Ao refletir sobre o modelo de Rogers, podem-se levantar mais dois pontos 

importantes. 
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 Em primeiro lugar, o autor destacou que, em qualquer fase do modelo de adoção, 

existe a possibilidade de rejeição da inovação, ou simplesmente não adotar. O segundo ponto 

de destaque foi a capacidade de “pular”  etapas.  

 Outro modelo que explora a inovação é o modelo de Robertson (1971), que também 

examinou o processo de adoção a partir da perspectiva do consumidor marketing/escola 

comportamental. Uma característica fundamental deste modelo em comparação com outros é 

o número de estágios. O Modelo de Robertson é composto por oito etapas para adotar uma 

inovação. Robertson (1971) salienta que, mesmo apresentando etapas sobre o processo de 

inovação, não há ao certo um número determinado de etapas que determinam o processo de 

internacionalização. O autor ressalta que o limite de estágios depende da capacidade do 

pesquisador para desenhar e perceber as minúcias entre as fases que refletem efetivamente no 

comportamento e esforço da organização. 

 Reid (1981) desenvolveu um modelo de Adoção de Inovação para destacar o processo 

de expansão das exportações como um processo de cinco etapas, a saber: 1) de consciência de 

exportação, 2) a intenção, 3) o julgamento, 4) avaliação e 5) aceitação. No desenvolvimento 

deste modelo, Reid indicou que o modelo deve superar duas limitações importantes. Em 

primeiro lugar, ele indicou que o modelo deve distinguir claramente entre a aplicação em 

pequenas e médias empresas (PME) e em grandes empresas.   

 A base disso é efetivamente o tomador de decisão das PME, considerando que estes 

possuem menos e menores arranjos estruturais que as empresas de grande porte. Em segundo 

lugar, destacou que qualquer processo de exportação deve levar em consideração o tomador 

de decisão na expansão do processo de exportação. 

 Como o objetivo não é exaurir o tema, mas oferecer uma visão geral sobre o modelo 

de inovação, o Quadro 4 apresenta um resumo dos principais autores que abordam o tema, 

bem como o estágio proposto por eles. 

Quadro 4:Modelos Inovadores de Internacionalização 

 Biikey e Tesar 
(1977) 

Cavusgil 
(1980) 

Czinkota 
(1982) 

Reid 
(1981) 

Rogers 
(2003) 

1º Estágio A administração 
não está 
interessada em 
Exportar. 

Marketing 
doméstico: a 
empresa 
comercializa 
somente para o 
seu país 

Completo 
desinteresse da 
empresa. 

Exportador 
consciente: 
problemas para 
reconhecer 
oportunidades. 

 
 
A consciência 

2º Estágio A administração 
está pronta a 
atender pedidos 
não previstos, 
mas não se 
esforça para 

Etapa pré-
exportação: a 
empresa procura 
por informações e 
determina a 
viabilidade para 

A empresa está 
parcialmente 
Interessada. 

Intenção de 
exportar: 
motivação, 
atitude, 
convicções e 
expectativas sobre 

Passa a existir 
interesse pela 
exportação. 
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explorar a 
viabilidade da 
atividade de 
exportação. 

garantir a 
exportação. 

Exportações. 

3º Estágio A administração 
busca explorar a 
viabilidade da 
atividade de 
exportação. 

Envolvimento 
experimental: a 
empresa começa 
exportando, de 
forma limitada, 
para países com 
características 
psíquicas 
próximas. 

A empresa está 
Explorando. 

Tentativa de 
exportar: 
experiências 
pessoais são 
obtidas de outros 
exportadores. 

A avaliação. 

4 º Estágio A empresa 
exporta em 
bases 
experimentais, 
para países com 
características 
psíquicas 
próximas. 

Envolvimento 
ativo: exportando 
diretamente para 
novos países, 
aumentando o 
volume de 
vendas. 

A empresa está 
Experimentando 
–iniciando 
lentamente no 
mercado 
internacional. 

 
 
Alcance de Valor  
Pelas exportações. 
 

A 
Experimenta-
ção. 

5 º Estágio A empresa é 
uma 
exportadora 
Experiente. 

Envolvimento 
comprometido: 
executivos 
fazem escolhas 
para alocar 
recursos entre o 
mercado interno e 
externo. 

Pequeno 
envolvimento 
com exportação. 
 

 
 
Aceitação em 
exportar 
intensamente. 

 
 
A adoção 

6 º Estágio A administração 
explora a 
viabilidade 
de exportar para 
outros países 
psicologicament
e mais distantes. 

 Alto 
envolvimento 
com exportação. 

  

Fonte: Adaptado de Andersen (1993) e Rogers (2003) 
 

O próximo tópico apresenta os modelos rápidos de internacionalização. Nesses 

modelos as empresas iniciam suas atividades de maneira rápida, ou seja, elas iniciam as 

atividades internacionais sem passar por estágios e, às vezes, inseridas nesse mercado antes de 

operar nos mercados domésticos. 

2.4.4 Modelos Rápidos de Internacionalização  

 

Modelos Rápidos de Internacionalização surgiram pelo fato de muitas empresas 

evitarem padrões elementares em seu processo de internacionalização, discutindo que 

empresas podem buscar mercados internacionais desde o seu nascimento (BELL, 1995). Para 

compreender se um modelo de internacionalização é ou não rápido, deve-se levar em 

consideração pelo menos três características: o volume total de negócios, a velocidade das 
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negociações em nível internacional ou mesmo o ritmo como estas ocorrem e, por fim, a 

atuação da empresa no mercado estrangeiro.  

Esta perspectiva está associada a muitos conceitos, tais como Origem Internacional, 

Novos Empreendimentos Internacionais, Global Start-ups, Alta Tecnologia Start-ups, 

Internacionais instantâneas e Virtual Global Instant. 

As empresas são classificadas em modelos de internacionalização rápida quando 

apresentam o volume de vendas externas somadas em pelo menos 25 % em produtos/serviços 

internacionais, levando em consideração também sua operação até o terceiro ano de fundação 

(RASMUSSEN, SERVAIS, MADSEN, 2007). Outra característica inclui o início das 

atividades internacionais antes do início das operações. 

Apesar dos muitos conceitos associados aos modelos de internacionalização rápida, os 

escolhidos para serem explorados nesta tese são os de Origem Internacional e Novos 

Empreendimentos Internacionais, discutidos a seguir.  

 

2.4.4.1 Novos Empreendimentos Internacionais 

 

Um Novo Empreendimento Internacional-NEI é definido como uma organização 

empresarial que, desde o início, procura obter uma vantagem competitiva significativa com o 

uso de recursos e com a venda em vários países (MCDOUGALL et al. 1994). 

O modelo NEI integra análise dos custos de transação, as imperfeições de mercado e 

teorias de internalização. O  modelo, mostrado na Figura 6, é composto por quatro elementos 

necessários para o desenvolvimento sustentável de novos empreendimentos. 
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  O Elemento 1 se refere à internalização de alguma transação, isso pode ocorrer quando 

a empresa não possui recursos suficientes no país de origem e necessita de uma subsidiária 

para intervir na operação. O elemento 2 se refere às estruturas de governança alternativas, 

onde novos empreendimentos, por muitas vezes, não conseguem concorrer com as empresas 

já inseridas no mercado internacional, nesse caso necessitam de recursos externos para 

desenvolverem e expandirem, nesse caso as empresas podem ser conduzidas para estruturas 

híbridas (licenciamento ou franquias, por exemplo).  

  O Elemento 3, relativo à Vantagem de localização dos Negócios Estrangeiros, se 

refere às estratégias entre fronteiras que as empresas conseguem para realocar recursos 

transferidos. Quando a empresa consegue vantagem logística, por exemplo, ela evolui muito 

no grau de internacionalização, isso move o Novo Empreendimento Internacional a um passo 

maior em novos empreendimentos. Nesta fase, o NEI é percebido por possuir recursos 

idiossincráticos, levando a organização ao alcance de vantagem competitiva e, por fim, o 

Elemento 4, são os recursos exclusivos que a empresa consegue desenvolver, seja por meio da 

tecnologia da inovação, P&D, novos produtos, entre outros, levando a empresa ao alcance de 

vantagem competitiva sustentável tornando-se um NEI Sustentável. 

Significativamente, a periodicidade e a velocidade na entrada no mercado externo são 

as características distintas entre os modelos incrementais e rápidos no processo de 

internacionalização (ANTONCIC; HISRICH, 2000).  

Zahra (2005) concorda e sugere que a idade de internacionalização é considerada fator 

importante que interfere na expansão bem sucedida do negócio em atividades internacionais, 

na sobrevivência do negócio e no desempenho da internacionalização. O autor também 

argumenta que é difícil determinar o momento exato para afirmar quando a empresa deve 

internacionalizar-se, isso porque fatores relacionados a metas, recursos e rede devem ser 

levados em conta. Hamel e Prahalad (1994) apontam a criatividade, como outro fator 

relevante para entrar na arena internacional.  

As diferenças entre os Novos Empreendimentos Internacionais e os de origem 

internacional, tema a ser explorado no próximo tópico, são divididos por uma linha tênue, ao 

passo que uma das principais características distintivas são as características associadas a 

recursos e criatividade.  

Figura 6:Elementos para o Desenvolvimento Internacional de Novos Empreendimentos 
Fonte: Oviatt et al., (1994) 
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O argumento sobre essas características são considerados a base da teoria NEI, uma 

vez que o enfoque envolve o potencial de entrada direto no mercado internacional por conta 

dos recursos diferenciados, e a característica empreendedora dos gestores ou proprietários em 

acreditar nesses recursos, definindo os riscos e investindo no mercado internacional 

(MCDOUGALL et al. 1994). 

 

2.4.4.2 Origem Internacional 

 

Gabrielsson (2005) postula que empresas de Origem Internacional são semelhantes aos 

Novos Empreendimentos Internacionais, entretanto esta surge devido à tecnologia de ponta,  e 

como a NEI nascem com acesso ao mercado internacional. 

As empresas de origem internacional iniciam a internacionalização de imediato.  Por 

vezes, evitam as operações domésticas, ou mesmo operam simultaneamente no mercado 

doméstico, pode ocorre ainda de operarem logo após o início das operações domésticas 

(LUOSTARINEN; GABRIELSSON, 2004). 

O surgimento de empresas nascidas internacionalmente deve-se à economia global, 

onde para sobreviver por contra dos fatores intervinientes externos, as MPE´s são “quase que 

obrigadas” a buscar novas oportunidades no mercado externo (JONES;DIMITRATOS,2004), 

2004).  

Além de questões de globalização, os avanços tecnológicos têm contribuído para o 

surgimento de empresas nascidas internacionalmente. Embora as empresas com essa 

característica possam ter recursos limitados, e pouca experiência em negócios internacionais, 

elas costumam oferecer produtos orientados para os mercados globais, e possuem habilidades 

empresariais intensivas que lhes permitem oferecer produtos e serviços com valor agregado 

(GABRIELSSON; AL-OBAIDI, 2004). 

Uma característica latente das empresas de origem internacional é o investimetno em 

qualificação dos profissionais que atuam na atividade. Esse fator é percebido quando se 

compensa a falta de experiência pelas habilidades e pelos produtos orientados para os 

mercados internacionais. Nesse caso também é possível notar o investimento em P&D, bem 

como os estudos de viabilidade, e as pesquisas de mercado. 

 

2.4.5. Modelos Incrementais Versus Modelos Rápidos de Internacionalização 
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Nos tópicos anteriores, e durante as discussões sobre ambos modelos, foi possível 

perceber muitas diferenças entre os modelos incrementais e modelos rápidos. Com o 

proposito de dinamizar a visualização foi construido o Quadro 5, no qual é possível perceber 

as principais diferenças entre os dois modelos.  

Com o referencial teórico, foi possível perceber praticamente seis características que 

as diferenciam: 1) a motivação para a internacionalização, 2) os objetivos internacionais, 3) os 

padrões para expansão internacional, 4) o ritmo para internacionalização, 5) o método de 

entrada/modo de distribuição e 6) estratégias de internacionalização, como mostra o Quadro 

5. 

Quadro 5: Diferenças entre os Modelos Rápido e Incremental 

 Matéria  Incrementais Rápidos de Internacionalização 
Motivação  

para Internacionalizar 
• Reativa: as condições de 
mercado adversas; 
• Gestão Relutante.  

• Mercados de "nicho” Global  
e Proativo; 
• Gestão Comprometida; 
• Internacional desde o início. 

Objetivos  
da Internacionalização 

• Sobrevivência  e crescimento;  
• Aumentar o volume de vendas;  
• Ganhar quota de mercado ; 
• Estender o ciclo de vida do 
produto. 

• Vantagem competitiva;  
• Bloqueio em clientes; 
• Proteger e explorar os 
conhecimentos de propriedade. 

Padrões de Expansão 
Internacional 

• Modelo Incremental; 
• Primeira expansão Doméstica; 
• Concentre-se no "psíquico" dos 
mercados  externos; 
• Mercados menos visados;  
• Possibilidade de redes.  

• Concomitante; 
• Quase simultâneas, e 
exportação de expansão nacional; 
• Fortes evidências de redes.  

Ritmo de Internacionalização • Gradual; 
• Pequeno número de mercados 
de exportação; 
• Um Mercado de cada vez; 
• Adaptação da oferta existente . 

• Velocidade de 
internacionalização; 
• Grande número de mercados 
de exportação; 
• Muitos mercados de uma só 
vez; 
• Desenvolvimento de novos 
produtos de interesse Global. 

Método de Entrada  
- Modos de Distribuição 

• Convencionais; 
• A utilização de agentes / 
distribuidores ou atacadistas; 
• Direto aos clientes. 

• Flexível e de rede; 
• O uso de agentes ou 
distribuidores; 
•  A evidência de integração 
com canais do cliente; joint 
ventures e produção no exterior.  

 
Estratégias de internacionalização 

• Ad-hoc e oportunista; 
• A evidência de comportamento 
reativo; 
• Expansão atomística, sem 
relação com os novos clientes / 
mercados. 

• Estruturada;  
• Evidência de uma abordagem 
planejada para expansão 
internacional; 
• Expansão das redes 
internacionais. 

   Fonte: Bell (2000, p.179)  
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No próximo tópico será explorado a abordagem de rede. Essa abordagem explora e 

incentiva o relacionamento entre as organizações como forma de internacionalizar. Nessa 

abordagem também é possível perceber o grau de internacionalização que a empresa possui. 

 

2.4.6. Abordagem de Rede 

 

De acordo com Chetty e Blakenburg (2000) uma rede é entendida como um conjunto 

de dois ou mais parceiros comerciais. Segundo os autores a rede pode ser na forma de 

relações de colaboração voluntárias entre empresas, inclusive com acordos entre os 

concorrentes  (FULLER-LOVE; THOMAS, 2004)  

Uma rede geralmente consiste de atores, atividades e recursos (HAKANSSON, 1982; 

JOHNSEN; JOHNSEN, 1999). Nesse caso os atores são identificados como os indivíduos, 

organizações e agências governamentais, enquanto os recursos podem ser físicos, humanos e 

financeiros ativos. As atividades acontecem em seguida, quando os atores manipulam os 

recursos de maneira integrada, gerando desenvolvimento, troca ou mesmo criação 

de recursos. Por sua vez, uma empresa desenvolve redes de relações por meio da troca ou 

partilha de atividades e recursos criando laços uns com os outros. 

Isso se encaixa em Johanson e Vahlne (1990) quando exploram que uma rede por ser 

composta por muitos interessados, tais como concorrentes, clientes, fornecedores, 

governo, distribuidores, banqueiros, agentes, consultores, famílias, ou qualquer outra 

parte ligada à internacionalização da empresa. 

O processo de relacionamento pode levar a organização a obter benefícios ou até 

mesmo vantagem sobre os concorrentes em atividades internacionais.  

O processo de relacionamento para fins acadêmicos, como práticos, pode classificar o 

grau de internacionalização que uma empresa possui. Nesse caso, 

Johanson e Mattson (1988) propuseram um modelo de rede industrial mostrado na  Figura 7 

que apresenta os níveis de relacionamento em que as empresas podem estar, oferecendo uma 

“régua” para identificar o grau de internacionalização de empresas. 
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Figura 7:Modelo de rede 
Fonte: Johanson e Mattsson (1988) 

 

É possível perceber na Figura 7 as quatro fases que, segundo o modelo de Johanson e 

Mattsson (1988), classificam o grau de internacionalização no processo de 

internacionalização, são quatro no total: 1) a partida inicial, 2) a internacionalização solitária, 

3) a partida final, e 4) a internacionalização com outras empresas.  Na fase precoce, ou inicial, 

a empresa possui relações de rede relativamente baixas com empresas estrangeiras, e com o 

mercado estrangeiro.  Este tipo de empresa possui pouco conhecimento, bem como baixa 

inserção/exposição dos produtos/serviços nos mercados internacionais, dificultando a 

migração total ou parcial da operação doméstica para operações internacionais. 

As empresas classificadas no internacional solitário se caracterizam por possuir 

alguns links ou “know-how” em países estrangeiros, isso facilita a aquisição de 

conhecimentos sobre as culturas estrangeiras, bem como de negócios. As empresas 

classificadas nesse estágio possuem “algum” grau de internacionalização, o que 

pode proporcionar Vantagem Competitiva inserindo-se em redes com outras empresas e até 

com concorrentes. Vale salientar que estar conectado com outras empresas permite às 

MPE´s obter conhecimento sobre os mercados estrangeiros e acesso aos recursos e 

capacidades necessárias para a internacionalização, criando oportunidades antes não 

existentes (JOHANSON; MATTSSON, 1988, LIESCH; KNIGHT, 1999).  

Com as discussões é possível notar que conforme a curva de aprendizado sobe, as 

oportunidades internacionais aumentam, tornando as empresas mais propensas e motivadas a 

internacionalizar (KORHONEN; LUOSTARINEN; WELCH, 1996).  

Quanto mais conhecimento a empresa possui sobre o mercado estrangeiro, mais 

condições de formular planos estratégicos a empresa tem e, é claro, essa característica acelera 

o processo e contribui para o sucesso da internacionalização, garantindo a 

sobrevivência em longo prazo (SHARMA, 1993). 
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A partida final é uma situação complexa e vulnerável para a empresa. É possível 

encontrar alguns casos em que a empresa possui redes fortes com clientes e fornecedores 

estrangeiros, possuindo também experiências em empreendimentos estrangeiros, porém ela 

não possui conhecimento de mercado quando comparado aos concorrentes, isso coloca a 

empresa em uma posição de risco e provoca uma desvantagem competitiva (BELL; 

MCNAUGHTON, 2000). 

A quarta e última fase ocorre quando a empresa consegue internacionalizar-se com o 

apoio e parceria de outros. Nesse caso a empresa se fortalece no mercado internacional e é 

caracterizada por possuir estrutura flexível à mudança, o que pode levá-la ao sucesso no 

estrangeiro.  

Nesta etapa, a empresa geralmente já possui compromisso com o modo de entrada 

no estrangeiro como, por exemplo: Joint Ventures, Aquisições, Fusões entre outras. 

Bell e McNaughton (2000) também concordam que o networking cria oportunidades 

de crescimento internacional, e leva em consideração em seu estudo as pequenas e médias 

empresas. 

Segundo os autores, as MPE´s utilizam os parceiros da rede externa de três formas, 

para alcançar extensão internacional, obter mais penetração no mercado e a integração 

internacional: 1) para se estender em mercados internacionais por meio do 

relacionamento com novos parceiros estrangeiros ou com parceiros já existentes da rede; 2) 

maior penetração no mercado por meio da expansão de seus recursos em locais onde a 

empresa já está operando, característica relacionada com a penetração e; 3) por meio da 

integração coordenada expandir-se nas posições já detidas em diferentes redes nacionais ou 

ainda por vários outros países, indicativo de integração internacional. 

 Como nos últimos tópicos foram apresentados assuntos relacionados às abordagens 

internacionais, a exemplo da maneira como a empresa se comporta para e/ao entrar no 

mercado internacional, é necessário refletir, nos próximos tópicos, assuntos relativos à melhor 

compreensão do tema. Nesse sentido, nas próximas discussões são apresentadas variáveis 

sobre o mercado internacional e sua dinâmica, primando pelos aspectos externos, e também 

internos, estes últimos inerentes à empresa sobre a perspectiva internacional. 

2.4.7. Mercado Internacional 

 

2.4.7.1 Barreiras 
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Morgan (1997) sugere que o exame dos fatores positivos e negativos inerentes à 

contextualização empresarial ou de mercado deve ser feito ao mesmo tempo. Essa orientação 

se justifica pelos indicadores que os compõem. Segundo o autor, os fatores são os mesmos e 

oscilam de acordo com os recursos e capacidades da empresa. Assim, optou-se em chamar 

este tópico de barreiras. Porém, dependendo do contexto em que a empresa se encontra, eles 

podem ser oportunidades, conforme explorado por Morgan (1997). 

A maioria das PME’s enfrentam diferentes desafios ao pleitear a entrada em mercados 

internacionais (FILLIS, 2002).  Esses desafios podem se diferenciar de empresa para empresa, 

de setor para setor e de país para país. No entanto, Leonidou (1995) discute algumas formas 

genéricas de identificar e estudar esses desafios e apresenta fatores internos e externos à 

empresa e ao mercado internacional agrupados em cinco categorias: 1) interno-interno, 2) 

interno-externo, 3) externo-interno, 4) externo-estrangeiro, 5) problemas de exportação em 

nível de desenvolvimento da exportação. 

A primeira categoria, relacionada aos problemas domésticos internos (interno-interno) 

se relacionam com todos os obstáculos dentro da empresa que ocorrem em seu país de 

origem.  Os problemas podem ser na forma de recursos, produção, incapacidade gerencial e 

vendas no mercado interno.  

A segunda categoria aborda os problemas estrangeiros internos (interno-externo) que 

estão relacionados às questões dentro da empresa, mas ocorrem em mercados estrangeiros, 

por exemplo, transporte, logística, organização financeira, conhecimento limitado, 

especificação do produto, serviço pós-venda e de consideráveis riscos e custos no mercado 

externo.  

A terceira categoria aborda os problemas domésticos externos (externo-interno) são 

questões dentro da empresa em detrimentos dos aspectos do ambiente externo internacional, 

tais como: documentação de exportação e procedimentos complexos, a falta de contribuição 

de apoio e instalações do governo, o desconhecimento dos apoios governamentais e 

instalações, alto padrão técnico, capital limitado e os elevados custos de exportação.  

A quarta categoria são os problemas estrangeiros externos (externo-estrangeiro). Estão 

ligados diretamente às dificuldades decorrentes do ambiente externo no mercado 

internacional, tais como regras e normas impostas por governos estrangeiros, taxas de câmbio, 

concorrência, falta de conhecimento do mercado estrangeiro, as diferentes práticas 

comerciais, a linguagem mercadológica, diferenças culturais e informações sobre o canal de 

distribuição e, por último, a quinta categoria que explora os  problemas de exportação e o 
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nível de evolução dos negócios em exportação, com questões relacionadas às diferentes etapas 

do processo de exportação. 

É importante ressaltar que esses problemas podem surgir antes, durante ou após a 

internacionalização, dependendo de como são conduzidos os processos (FILLIS, 2002). 

Para exemplificar alguns casos práticos, Crick e Dana (2003) estudaram agricultores e 

pescadores na Nova Zelândia e identificaram serviços de transporte ineficientes, alto custo do 

deslocamento e alta tributação na exportação, fatores estes que causaram grandes dificuldades 

na exportação. 

No Reino Unido e na Irlanda, no setor de artesanato, Fillis (2002) apontou que os 

proprietários de PME perderam o interesse em se internacionalizar, pois perceberam que as 

pequenas empresas não possuíam capacidade para competir, especialmente se confrontada 

com as capacidades de produção das grandes empresas.  No estudo foi constatado que os 

empresários das PME’s tiveram pouco tempo para pesquisar o mercado. 

Ao estudar a indústria do vestuário, na Escócia, segundo Johnsen e Johnsen (1999), 

constataram que as principais barreiras à internacionalização estavam relacionadas às falhas 

de comunicação, pois os concorrentes locais não estavam dispostos a trocar informações com 

as empresas estrangeiras.  

Com esse sucinto cenário é possível perceber que as MPE´s enfrentam desafios 

comuns. Alguns desses estão relacionados à mudança rápida do ambiente internacional, 

outros com produtos de ciclos de vida mais curtos, custos elevados em P&D, recursos 

limitados entre outros. Isto significa que as PME’s necessitam criar competências, em termos 

de ativos, recursos e estratégias para que seja viável a entrada no mercado internacional, 

diminuindo as barreiras competitivas. 

Segundo Root (1994), fatores internos como produtos, recursos e compromissos 

também são importantes para determinar o modo de entrada em mercados internacionais. Se 

os produtos são altamente diferenciados, o modo de entrada na exportação é favorecido, 

oferecendo condições para uma entrada mais segura. As forças externas, como a legislação 

internacional, tributos, perfil do consumidor entre outros também afetam o modo de entrada.  

Ambas as forças, internas e externas, influenciam a escolha da seleção do mercado e, 

sobretudo, o modo de entrada.   

Koch (2001) argumenta que essas forças podem ser diferentes, conforme já explorado 

anteriormente, como podem estar interligadas. O autor propõe um modelo holístico de entrada 

e seleção do mercado, conhecido como o modelo de MEMS, que surge da proposta de Gestão 
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de operações de manufatura, do inglês, Manufacturing Operations Manager, apresentado no 

Quadro 6. 

 

Quadro 6: Fatores para seleção e entrada no mercado internacional  

Forças Fatores para a seleção de mercado Fatores para o Modo de Entrada 
 
 
 
 Interno  

• Estágio de internacionalização  
• Orientação estratégica  
• Objetivos estratégicos da empresa  
•  Seleção de experiência no mercado 
externo  
•  Competitividade internacional  
• Métodos de cálculo aplicado  

• Tamanho da empresa e recursos  
• Experimentando na utilização de MEMS  
• Atitudes de gestão de riscos  
• Metas e quota de mercado  
• Métodos de cálculo aplicado  
• Metas de lucro  

 
 
 
 Externas  

•  País potencial de mercado  
• Importância competitiva do mercado  
• Prever os riscos de mercado no exterior  

• Características 
• Ambiente de negócios  
• Viabilidade econômica  
• Concorrentes 
• Taxa de crescimento do mercado 
• Requisitos de imagem  
• Eficiência global de gerenciamento de 
requisitos  
• Distância cultural 

 Misturadas  • Acesso recursos próprios  
• Networking  
• Semelhança Proximidade de mercado 
no exterior  
• Sequência na otimização e expansão  

• Competitividade, capacidades e 
Competências necessárias / disponível para 
cada MEMS  
• Suficiência e confiabilidade nas 
informações de entrada.  

Fonte: Adaptado do modelo de Koch (2001, p. 353) 

 

O modelo indica que fatores internos, como a orientação para o mercado e os objetivos 

estratégicos, possuem forte influência nas etapas de internacionalização e estes podem estar 

ligados a fatores externos como a competitividade de mercado e os riscos.  

Ao decidir em que mercados operar, tanto fatores internos como externos dependem 

do quantitativo de informações disponíveis, de sua natureza e da confiabilidade das 

informações. O Quadro 6 expressa que as forças inter-relacionadas afetam o mercado e a 

seleção de entrada, demonstrando a complexidade e o dinamismo da internacionalização 

(KOCH, 2001). 

 

2.4.7.2 Fatores Externos à empresa 

 

Os Fatores externos podem ser considerados componentes ou forças que influenciam a 

empresa, independente do seu conjunto de recursos ou capacidades, impactando na empresa 

positivamente ou negativamente. Os fatores externos ocorrem independentemente da 

“vontade” da organização, e podem ser classificados em quatro abordagens: a. O Ambiente de 
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Mercado, b. Características Governamentais, c. O Ambiente Competitivo e, d. Os Fatores da 

Indústria. 

 

a. O Ambiente de Mercado 

 

O Ambiente de mercado se refere ao tamanho e amplitude do mercado, vendas, 

disponibilidade potencial, qualidade das infra-estruturas ou instalações, grau de 

internacionalização, entre outros (DIMITRATOS; JONES, 2005; ROOT, 1994).  

Em mercados emergentes o investimento estrangeiro é consideravelmente alto. Porém, 

as taxas de crescimento da receita, o market share e o retorno sobre o investimento são mais 

elevados. Esse comportamento pode ser percebido, pois normalmente, os grandes mercados 

são segmentados, possuem maior potencial de vendas, o que significa que as MPE´s, quando 

equipadas com gestão e competências, podem se tornar diferentes em meio às demais 

(MCNAUGHTON; BELL, 2004).  

As características ambientais podem ser percebidas em formato econômico, social e 

técnico, tanto no mercado doméstico, como no país para o qual se pretende exportar, 

influenciando no processo de internacionalização (ROOT, 1994).  

De acordo com Lumpkin e Dess (2005), o ambiente é caracterizado por três 

elementos: 1) o dinamismo - explica à quantidade e a velocidade da mudança, 2) munificência 

– relacionado à escassez ou à abundância de recursos críticos necessários para a operação 

internacional e 3) complexidade - regulamento da competição, e a demanda tecnológica no 

ambiente externo. 

Segundo Gartner (2005) as empresas precisam estar atentas às mudanças no ambiente 

e, se necessário, elas devem se adaptar a essas mudanças. Isso é vital, já que a fonte de 

informações vem do ambiente e permite que as oportunidades sejam reconhecidas.  Estudos 

mostram que os ambientes dinâmicos possuem influência positiva sobre a empresa e em 

processos de internacionalização (ZAHRA, 1993). 

 

b. Características Governamentais  

 

Questões de governo, tais como regulamentos, políticas de exportação, alfândegas, 

doações e incentivos também afetam o processo de internacionalização (MTIGWE, 2005). 

Além disso, outras questões, tais como, a legislação fiscal, política de juros, regulamentação 
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do direito do trabalho e da infraestrutura administrativa também possuem impacto sobre o 

processo decisório em internacionalizar-se (BOTER; LUNDSTROM, 2005). 

Para as pequenas e médias empresas que pretendem internacionalizar, incentivos, 

doações e participação em programas de governo e programas de apoio e incentivo são 

extremamente importantes. No entanto, a cultura internacional, a política comercial do 

governo, normas e regulamentos internacionais, por vezes, também impõem desafios para a 

realização da expansão externa das MPE´s. 

  Outro fator preponderante sobre os aspectos governamentais se relaciona às 

inconsistências entre as agências governamentais sobre o apoio à internacionalização, isso  

pode causar confusão sobre o suporte para a comercialização, ocasionando informações 

imprecisas para a tomada de decisão (MAHAJAR; CARRAHER, 2006).   

Storey (1994) acredita que a complexidade do mercado e dos relacionamentos 

intergovernamentais contribui para o aumento das incertezas do próprio governo em 

contribuir efetivamente para o processo.  

 

c. O Ambiente Competitivo  

 

Ambiente competitivo depende dos níveis de concorrência presentes no mercado, 

como preço, design, desempenho, proteção da patente, marca, embalagens e serviços (ROOT, 

1994). O ambiente competitivo é determinado pela cooperação, co-dependência, co-

aprendizagem, partilha de riscos e ações conjuntas com os outros (ETEMAD, 2004).   

Isto sugere que o contato com outros competidores seja efetivamente essencial para as 

MPE´s aprenderem e estarem cientes das especificidades da competição. Neste momento, é 

possível perceber inevitavelmente as diferenças entre os comportamentos do ambiente 

doméstico do internacional (RUNDH, 2003).  

 

d. Os Fatores da indústria 

 

O Padrão de Processo de internacionalização também depende das características da 

Indústria. São dois os principais elementos que compõem a teoria: estrutura da indústria e 

economias de escala (LUMPKIN; DESS, 2005).  

A Estrutura da indústria é vista como capital intensivo (onde o uso de capital é mais 

acentuado do que o trabalho) e indústrias concentradas (BARON; SHANE, 2004). Isto 
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significa que a capacidade de P & D, intensidade de desenvolvimento ou a adaptação de 

produtos ou serviços é o foco principal.  

Por exemplo, as MPE´s japonesas dependem fortemente de alianças e pesquisas com 

outras MPE´s em diferentes indústrias, além de procurar institutos de pesquisa do governo. 

Isto permitiu às MPE´s do Japão obterem apoios para o seu sistema nacional de inovação, 

bem como manter uma alta capacidade de inovação (SUGASAWA; LIYANAGE, 1999).  

As economias de escala ocorrem quando as MPE´s tornam a produção em massa, isso 

se torna possível quando ocorre o crescimento das atividades internacionais espalhadas por 

diversos mercados. A economia de escala pode ser mais facilmente obtida quando se foca a 

produção global em um único país; produção especializada e personalizada de produtos,  

franchising e as operações de agrupamento em uma rede (FULOP; RICHARDS, 2002). Vale 

ressaltar que a obtenção de economias de escala em MPE´s incentiva a redução de custos e 

lucro da exportação. 

 

2.4.7.3. Fatores Internos 

 

Semelhantemente aos fatores externos, os fatores internos podem ser considerados 

componentes ou forças que influenciam a empresa, porém estes estão sob o controle total da 

organização. Esses são compostos pelo conjunto de recursos e capacidades, e impacta 

diretamente, positivamente ou negativamente, o ambiente da empresa. 

Esses fatores possuem inúmeras características, entre elas destacam-se: a) Fatores 

motivacionais b) Fatores específicos da empresa e c) Fatores pessoais. 

 

a. Fatores motivacionais 

 

A motivação nesse caso se refere aos fatores que levam a empresa à 

internacionalização. Para melhor compreensão sobre motivação, algumas definições são 

necessárias.  

De acordo com Weihrich e Koontz (1994), pode-se definir motivação como sendo um 

termo relacionado desejos, necessidades, vontades e forças que movem o ser para 

determinado fim.  

Rollinson et al. (1998) discutem a motivação como o estado que surge nos processos 

internos e externos aos indivíduos, no qual cada um destes percebe que é apropriado seguir 
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certo percurso de ação, direcionado para alcançar um resultado específico onde a pessoa 

decide perseguir o resultado com um determinado grau de vigor e persistência. 

Por fim, a motivação pode também ser explicada como o “comportamento iniciado, 

energizado, sustentado e dirigido”. Portanto, fundamental na definição do padrão de 

internacionalização das MPE´s. Ela pode tanto contribuir, como prejudicar todo o processo de 

internacionalização (MORGAN, 1997, p.69). 

Nesse sentido, a motivação pode ser compreendida como um conjunto de fatores que 

provocam no indivíduo e, no caso em estudo, nas empresas, ações para o alcance de objetivos. 

Como a motivação, aqui, foi interpretada como um comportamento sobre oportunidades para 

se chegar a objetivos, é oportuno buscar em Czinkota, Ronkainen e Moffet (1994) a 

classificação das motivações que as empresas podem ter para exportar.  

Em termos gerais, os fatores motivacionais podem ser classificados como pro-ativos e 

reativos. A razão proativa refere-se aos comportamentos agressivos das empresas para 

aquisição de novos mercados. A razão reativa refere-se à reação passiva das empresas que 

procuram novos mercados 

No Quadro 7, é possível identificar as variáveis classificadas pelos autores, bem como 

suas características. 

 

   Quadro 7: Motivações proativas e reativas 

 Relacionados 
Autores 

 Razões Proativas  Razões reativas 

 
 
 
 
 Hollensen (2001)  

• Metas de lucro e crescimento;  
•  Instalação Gerencial; 
•  Competência Tecnológica; 
•  Produto original; 
• Oportunidades no mercado 
estrangeiro; 
•  Informações sobre o mercado;  
•  Economias de escala;  
•  Benefícios fiscais.  

•  Pressões competitivas;  
•  Pequena saturação no mercado 
doméstico;  
•  Superprodução - excesso de capacidade;  
•  Proximidade com clientes 
internacionais;  
•  Distância psicológica.  

 
 
 Czinkota, Johanson  
 Ronkainen 
 (2002)  

•  Aspectos Gerenciais; 
•  Objetivo relacionado a  lucro e  

crescimento;  
•  Economias de escala;  
• Vantagens Marketing;  
• Produto diferenciado.  
• Relacionamento com outros 

•  O excesso de capacidade; 
•  Queda nas vendas domésticas;  
•  Mercado doméstico pequeno;  
•  Diversificação do risco;  
•  Aumento das vendas de produtos 

sazonais.  

   Fonte: Adaptado de Hollensen (2001); Czinkota, Johanson Ronkainen (2002) 
  

Mesmo levando em consideração os estudos de proatividade e reatividade de 

Czinkota, Ronkainen e Moffet (1994) sobre a motivação, os motivos sobre a 
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internacionalização nas MPE´s podem diferir entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento.   

Um estudo realizado por Karagozoghu e Lindell (1998) constatou que a 

internacionalização das MPE´s nos Estados Unidos foram motivadas por abordagens reativas. 

Foi constatado que o contato com compradores estrangeiros foi um dos principais fatores 

motivacionais. A internacionalização, neste caso, ocorreu quando as oportunidades 

internacionais foram melhores que as do mercado doméstico, o que proporcionou vantagem 

competitiva.  

Diferentemente de países desenvolvidos, países em desenvolvimento, como o caso do 

Brasil, utilizam mais a abordagem pró ativa do que a reativa. Abdul Rashid e Tan (2002) 

encontraram indicadores como crescimento em longo prazo, lucros, economias de escala, 

vantagens de marketing, produtos diferenciados e/ou tecnologias diferenciadas como os 

principais motivos para as empresas de países em desenvolvimento buscarem a 

internacionalização.  

 

b. Fatores específicos da Empresa 

 

Fatores específicos da empresa são aqueles que podem ser diferentes e únicos da 

empresa, o que incluem recursos, competências, características, orientação empresarial e os 

gestores tomadores de decisão (BELL et al. 2007). 

Os recursos da empresa envolvem quatro componentes principais: Gestão, Pessoal, 

Recursos financeiros e Conhecimento (BELL et al 2007). Incluem também aspectos 

organizacionais, relacionais e recursos de rede física (CALOF; BEAMISH, 1995).  Quanto 

mais recursos a empresa possui, maior a probabilidade de se engajar em atividades 

internacionais.  Conforme já explorado anteriormente, os recursos, quando criam valor para o 

cliente, são de difícil imitação, tornam-se insubstituíveis e raros e, podem produzir para a 

empresa o alcance de força e vantagem competitiva (BARNEY, 1991).  

As competências da empresa podem fornecer vantagens competitivas sustentáveis 

(PRAHALAD; HAMEL, 1990).  Incluem o conhecimento baseado em abordagens 

situacionais, tecnologia da empresa, conhecimento de mercado e planejamento estratégico 

(OBRECHT, 2004).  Com posse dessas competências as MPE´s podem operar rapidamente e 

com mais diversidade no mercado internacional. 

Embora a aprendizagem e a capacidade de absorção de conhecimento sejam limitadas 

dentro das MPE´s, Mtigwe (2005) argumenta que as competências dependem muito da 
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flexibilidade do capital humano e da orientação do planejamento empresarial da empresa.  

Consequentemente, as empresas que formulam um bom plano de negócios são capazes de 

internacionalizar as suas empresas competentemente. 

A orientação empresarial está relacionada ao modo como a empresa alinha o seu 

processo, as práticas e as atividades de gestão para novos mercados (LUMPKIN; DESS, 

2005). Isso é relevante para o empreendedorismo internacional (EI) e é baseado na maneira 

como as organizações gerenciam seus recursos.  

Como já discutido, o EI possui seus fundamentos nas intenções estratégicas, como a 

propensão para assumir riscos, níveis de inovação e capacidade de reconhecer oportunidades 

(SMART; CONANT, 1994). Ele envolve o comportamento agressivo na direção dos 

concorrentes, levando em consideração a proatividade para marketplaces (LUMPKIN e 

DESS, 2005).  Essa orientação explica a disposição em assumir riscos na busca de objetivos, 

buscando, sempre que possível, a adoção de tecnologias modernas e se adaptando às 

mudanças no ambiente de negócios (MILES; ARNOLD; THOMPSON, 1993).  

Becherer e Maurer (1997) e Prashantham (2004) argumentam que o elevado nível de 

orientação empreendedora na empresa auxilia o crescimento e a expansão, resultando em 

melhor desempenho.  

As capacidades dinâmicas, tais como os ativos, os processos e as estruturas também 

possuem efeito sobre o desempenho internacional, permitindo que a empresa possa sentir e 

aproveitar novas oportunidades do mercado internacional. 

As características da empresa possuem vários indicadores, tais como tamanho 

(dimensão), idade, estrutura, produto, produção, forma divisional dos trabalhos, tipo de 

indústria e localização da empresa.  A dimensão da empresa afeta o comportamento em 

internacionalização, enquanto a idade da empresa influencia o ritmo ou velocidade com que a 

empresa internacionaliza-se (ZAHRA; GEORGE, 2002b).   

A variável de produtos distingue entre bens e serviços, padrão de qualidade e idade do 

produto, ou mesmo seu ciclo de vida.  A qualidade e/ou a inovação dos produtos pode 

identificar qual o tipo de indústria a qual a empresa pertence ou o que é pertinente, uma vez 

que tipos diferentes de indústrias possuem diferentes impactos sobre o processo de 

internacionalização (DIMITRATOS; JONES 2005) 

A existência de um departamento de exportação ou uma divisão internacional nas 

empresas pode mostrar o envolvimento formal da empresa no processo de 

internacionalização, o que pode torná-lo mais forte melhorando o desempenho das atividades 

(JONES; COVIELLO, 2005). Outra característica que impacta no processo de 
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internacionalização é a localização ou o local de funcionamento da empresa. A localização 

pode oferecer vantagens para a empresa, principalmente se possuir locais bem adaptados e 

infraestrutura adequada.   

 

c. Fatores Pessoais 

 

  As empresas possuem em suas estruturas gerenciais aspectos peculiares quanto à 

liderança. Quando se discute o assunto em termos de MPE´s, essa temática fica ainda mais 

latente.  

 Segundo Bass (1990), a liderança pode ser percebida como a interação entre dois ou 

mais membros de uma equipe que frequentemente estão envolvidos na construção ou 

reconstrução de situações. Para Bowditch e Buono (2002), a liderança pode ser considerada 

como um processo de influência por meio do qual um indivíduo ou grupo é orientado para o 

estabelecimento e alcance de metas. Nesse sentido, a liderança pode ser percebida como uma 

relação harmoniosa entre pessoas por meio da influência e do poder, e é distribuída de 

maneira contratual ou consensual. Assim, fica evidente que a liderança não ocorre de forma 

isolada, ou seja, não há líderes sem seguidores. 

Discutindo o tema no contexto das MPE´s, pode-se perceber que, quanto menor a 

empresa e menores os aspectos estruturais e hierárquicos, mais força de influência o gestor-

chave possui sobre os colaboradores. Os gestores-chave podem ser entendidos como os 

proprietários, os gestores, os supervisores, os fundadores ou ainda aqueles com cargo 

estratégico que possuem autonomia na tomada de decisão (BJERKE, 2007). 

Este aspecto tem provocado inúmeras discussões sobre os impactos positivos ou 

negativos que impactam no sucesso da internacionalização.  

Na teoria é possível perceber pelo menos cinco categorias que instruem os gestores-

chave no processo de liderança. Essas categorias podem ser classificadas em cinco: 1. A visão 

filosófica, 2. O capital social, 3. O capital humano, 4. A orientação internacional e 5. As 

características pessoais.  

A visão filosófica está relacionada aos valores, as atitudes e à percepção que a empresa 

insere sobre a internacionalização (COVIELLO; JONES, 2004).  Essa categoria está 

relacionada também ao nível de conhecimento que a empresa possui sobre mercados 

estrangeiros, à motivação desencadeante ou aos impedimentos dos membros da organização 

(CHETTY; CAMPBELL-HUNT, 2003).  
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O capital social explica a capacidade do pessoal-chave para criar relacionamentos com 

os outros em todos os níveis.  Isso requer o estabelecimento de redes de comunicação, que, 

por sua vez, requerem boas habilidades interpessoais, a exemplo da atividade de ouvidoria e 

coaching, apoiando as atividades (COVIELLO; JONES, 2004). 

A rede social influencia no processo de internacionalização agindo como fonte de 

informação atualizada e fornecendo referências para a entrada no mercado exterior 

(SHARMA; BLOMSTERMO, 2003). Ela também fornece informações sobre os 

procedimentos e regulamentos em alguns mercados e ajuda a identificar no estrangeiro 

parceiros apropriados, como fornecedores, agentes, ou mesmo canais de distribuição (BELL, 

CRICK; YOUNG, 2004).   

O capital social contribui também para o acúmulo de conhecimento nos mercados 

estrangeiros, tornando a empresa mais atualizada com informações precisas sobre o mercado 

internacional (OLIVARES -MESA; SUAREZ-ORTEGA, , 2007).   

O aprimoramento desse conhecimento afeta as mudanças na demanda de produtos, 

além de contribuir também para a tomada de decisão em uma possível expansão para outros 

mercados internacionais. 

Indicadores como educação, formação e experiência contribuem para o 

desenvolvimento do capital humano (OLIVARES-MESA; SUAREZ-ORTEGA, 2007).  Além 

disso, esses indicadores contribuem para a melhoria da capacidade de tomar decisões 

adequadas, aperfeiçoa a liderança e desenvolve habilidades gerenciais, fornecendo também à 

empresa a capacidade de extrair de insights estratégias para melhorar o processo de 

internacionalização (BARNEY, 1991). 

Notavelmente, a especialização do capital humano é necessária, principalmente 

quando os produtos sofrem modificações para atender à demanda e ao nicho mercadológico 

(OLIVARES-MESA; SUAREZ-ORTEGA, 2007).  Assim, quando o capital humano é 

preparado com conhecimento técnico, a capacidade de incorporar os avanços tecnológicos 

para competir com os concorrentes internacionais torna-se mais rápida. 

A orientação internacional envolve visão, percepção e preparação do pessoal-chave 

para a internacionalização. O processo de internacionalização só pode prosseguir se estes 

competidores possuírem uma orientação internacional.  Esta orientação é influenciada por 

vários fatores, entre eles a formação educacional, relacionamentos em redes, contatos 

internacionais, contatos com os clientes estrangeiros, conhecimentos linguísticos, 

conhecimento dos concorrentes estrangeiros e experiência de culturas estrangeiras (LLOYD-

REASON; MUGHAN, 2002).   
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A visão do gestor-chave deve ser ampla para compreender as diferentes sociedades, 

culturas e ética, e também estar preparado para adaptar-se à gestão de negócios em países 

estrangeiros (EYRE; SMALLMAN, 1998). O indicador mais importante para uma orientação 

internacional está em ter o pessoal-chave com uma mentalidade ou visão global (DELANEY, 

2004).   

Possuidores de mentalidade global, esses executivos tornam-se verdadeiros “coaches” 

de equipes, conseguindo promover dentro das organizações, clima de harmonia e persistência, 

sem levar em conta a transposição de barreiras e limites internacionais.  

Delaney (2004) sugere que uma mentalidade global pode ser desenvolvida quando ela 

se torna adaptável às mudanças (por exemplo, novos ambientes e novas experiências), ficando 

predispostos a aprender as diferentes culturas e assumir riscos.  

Fatores inerentes aos traços de personalidade forte do gestor, a exemplo - ser inovador, 

ser enérgico, ter paciência, elevada autoestima, paixão, entusiasmo, diversão, inspiração e 

curiosidade, disposto a viajar, valorizar a relação mais do que um negócio, possuir de 

habilidades de liderança, e coragem - contribuem para o desenvolvimento de uma empresa no 

mercado internacional, com foco nas pessoas. 

Com base na literatura, as características pessoais do pessoal-chave incluem a 

experiência anterior e, em especial, vivência em nível internacional (ZUCCHELLA; 

PALAMARA; DENICOLAI, 2007).  

Isso pode ser adquirido por meio da experiência profissional no estrangeiro, a 

educação no exterior, e dados demográficos - como idade e gênero, (MANOLOVA et al. 

2002).  Traços de personalidade, como boas habilidades interpessoais, honestidade, tolerância 

e confiança também podem atuar como determinantes da internacionalização.  

Antecedentes pessoais, tais como o nível e o local da educação, emprego anterior e 

conhecimento de línguas estrangeiras também podem intensificar o processo de 

internacionalização das empresas (AABY; SLATER, 1989). Os indivíduos que possuem essas 

características são mais propensos a buscar o envolvimento em negócios internacionais do 

que aqueles que não as têm (BELL et al. 2007).  

  Os gestores de topo podem acelerar o processo de internacionalização das MPE´s,  

tornando a empresa mais perceptível às mudanças ambientais do que os concorrentes, sem 

essa experiência, e conhecimento, a aprendizagem organizacional fica mais lenta e os 

resultados comprometidos (JOHANSON et al. 1977).  
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Por fim, é possível considerar que interesses, objetivos pessoais, habilidades 

gerenciais, liderança, práticas de gestão e metas da empresa desenvolvidas pelo pessoal-chave 

tornam-se cruciais para que a organização entre e se mantenha no mercado internacional. 

 

2.4.8. Estratégia de Entrada no Mercado Internacional 

 

Escolher adequadamente a forma de entrada no mercado Internacional possilita 

competir de maneira positiva, inserir produtos, tecnologias, competências humanas, de gestão, 

ou outros recursos em um país estrangeiro. 

As empresas utilizam uma ampla variedade de modos de operação durante o processo 

de internacionalização. Entretando, muitos se encaixam nas classificações tradicionais de 

exportação como as de: contratação e investimento direto (WILD; WILD; HAN, 2003).  

Luostarinen (1979) argumenta que a tradicional classificação de entrada são 

inadequadas para explicar as operações de internacionalização de MPE´s, uma vez que o 

tamanho afeta outras variáveis. 

Vários estudos sobre o processo de internacionalização das MPE´s, a exemplo, das 

finlandesas, classificaram a internacionalização de acordo com os modos de saída, entrada, e 

cooperação, conforme ilustrado no Quadro 8: 

 

Quadro 8:Processos de internacionalização 

 Modos de saída  Modos de entrada  Modos de Cooperação  
• Licenciamento 
• Franquia  
• Subcontratação 
• Contrato de fabricação 
• Projeto de exportação 
• Empreendimentos mistos 

• Licenciamento, venda; 
• Franquia 
• Subcontratação 
• Contrato de fabricação 
• Empreendimentos mistos 

• Cooperação em relação à fabricação 
• Cooperação em relação a compras 
• Cooperação em relação a  P & D 

Fonte: Adaptado de Luostarinen (1994) e Luostarinen e Welch. (1997) 

 

2.4.8.1 Decisões de Entrada 

 

Como a “pressão” da oportunidade de internacionalizar, muitas empresas investem 

muito capital em curto prazo e/ou envolvem muitos recursos sem uma análise prévia da 

situação.  

Para evitar riscos e insucesso no processo, há três decisões básicas de entrada que os 

gestores devem considerar antes de se internacionalizar: a escolha do mercado, o momento de 

internacionalizar e a escala de produção (HILL, 2007). 
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 A escolha de mercado envolve discussões sobre o entendimento, o estudo e a 

percepção do mercado que mais se adequada para a empresa. Os fatores que podem ser 

levados em conta são: equilíbrio de mercado, custo e risco. O primeiro é relativo à 

necessidade de a empresa levar em consideração a quantidade de concorrentes e a qualidade 

de seus produtos antes de entrar no mercado internacional. O segundo são os custos diretos e 

indiretos advindos da atividade, por último, o risco do capital, bem como a aceitação do 

produto pelos consumidores ou clientes. 

 A pergunta para compreender o contexto é: de que forma a empresa deve escolher para 

se internacionalizar? De maneira pioneira ou de maneira passiva? A forma pioneira retrata as 

empresas que exploram o mercado internacional antes que uma empresa do mesmo segmento 

o faça. Na forma passiva, os participantes aguardam a entrada de uma empresa no mercado 

externo, analisam seu comportamento frente a este mercado e depois tomam a decisão. Ambas 

as situações possuem vantagens e desvantagens. A parte pioneira fica caracterizada por colher 

os benefícios de, talvez, oferecer produtos inovadores ou mesmo ser reconhecido pela 

“tradição”. Porém, os custos podem ser elevados e existe o risco de não ser aceito pelo 

mercado ou mesmo de elaborar estratégias equivocadas não alcançando de forma atraente o 

público alvo. Considerando que as empresas passivas podem simplesmente “copiar” os 

pioneiros, essas podem evitar os riscos e enxugar os custos em seu processo. Contudo, perder 

marketshare se o concorrente pioneiro “cativar” o público alvo. 

 A empresa pode explorar o mercado com pequena, ou grande escala, dependendo do 

envolvimento e compromisso a que ela se dispõe. Quando se explora a entrada no mercado 

com grande escala, isso caracteriza uma entrada rápida, e claro, o alto investimento de 

recursos são necessários. A entrada com baixa produção permite à empresa aprender com o 

mercado escolhido com menos exposição. Ambas as opções possuem vantagens e 

desvantagens, muito parecidas como as características exploradas anteriormente.  

Depois de analisar os três principais fatores sobre a decisão de entrada no mercado 

internacional, a equipe de gestão deve decidir como se internacionalizar. Hill (2007) descreve 

algumas maneiras de como uma empresa pode obter a internacionalização. Segundo esse 

autor não existe maneira certa ou errada para ter acesso ao mercado estrangeiro. Tudo 

depende das características da empresa, tamanho, idade, recursos, compromisso para o 

mercado e o comportamento do próprio mercado internacional. Todos os modos de entrada 

possuem vantagens e desvantagens. 

O modo de entrada  é o canal que a organização utiliza para ter acesso ao mercado 

internacional. Esta opção considera uma série de alternativas, sendo elas de diversas 
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características, podendo variar em tempo, custo e aspectos legais. Na próxima seção serão 

abordados esses modos de entradas. Nesse estudo a ênfase será dada a quatro modos: 

Exportação, Licenciamento, Franquia, Joint Venture e Subsidiária. 

 

2.4.8.1.1 Exportação 

 

A exportação tem sido tradicionalmente considerada o primeiro passo para entrar em 

mercados internacionais, servindo como uma plataforma para futuras expansões (KOGUT; 

CHANG, 1996).  

A exportação é considerada a estratégia mais utilizada principalmente pelas Pequenas 

e Médias Empresas – MPE´s, pois essa modalidade exige o investimento de baixos recursos e 

consideravelmente baixo grau de conhecimento e experiência do mercado (ROOT, 1994).  

Hill (2007) explica as vantagens e desvantagens da exportação. Para esse autor, uma 

vantagem para a empresa que exporta é que ela evita o custo de produção no país de destino. 

Porém, isso também pode ser visto como uma desvantagem, se no país de destino os custos de 

produção forem mais baixo. Ao mesmo tempo, as empresas exportadoras enfrentam 

desvantagens, tais como os custos de transporte, e até mesmo de baixo custo da produção das 

mercadorias no país de destino.  Segundo o autor, outro fator que aumenta a desvantagem é 

que, dependendo do país, podem existir leis que protegem o mercado interno, o que, às vezes, 

torna inviável a exportação por conta da carga tributária, a qual acaba tornando o preço do 

produto final comprometido. 

 Segundo Fiorani (2010, p. 57) as empresas definem suas estratégias de entrada no 

mercado internacional, mediante diferentes modalidades em exportação, tais como: 

 Exportação Indireta: a empresa produtora, por falta de recursos, como 

conhecimento, por estratégia ou ainda por exigência do importador ou do produto, utiliza-se 

de um intermediário no país de origem para que este exporte as mercadorias. Os benefícios 

fiscais são os mesmos da exportação direta. Internacionalizar a empresa via exportação 

indireta requer da empresa baixo ou quase nenhum recurso adicional relativamente aos 

praticados no mercado interno. Exemplo: a empresa produtora brasileira encaminha sua 

produção para um distribuidor no Brasil para que este envie a mercadoria ao exterior. 

 Esse distribuidor é geralmente uma comercial exportadora ou uma trading company. 

As desvantagens dessa operação estão no risco da escolha não apropriada de intermediários, 

na quantidade excessiva de intermediários, no custo do transporte, no risco da exposição 

cambial, e nas barreiras tarifárias e não tarifárias. 
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 Exportação Direta: A empresa produtora é responsável pela entrega da mercadoria 

ao importador no exterior, conforme negociação. Nessa condição a empresa produtora é a 

própria exportadora, exigindo da empresa conhecimento de negociação internacional, de 

custos internacionais, de câmbio, de documentação e de controle. Esses conhecimentos 

exigem que a empresa possua pelo menos uma pessoa responsável pelos processos de 

exportação ou até mesmo um departamento exclusivo, dependendo da quantidade de 

processos. A internacionalização por esta via é relativamente rápido e barato, considerando 

que não há investimento direto no exterior. As desvantagens da exportação indireta se 

repetem. 

 Processo de exportação: Para Comexbrasil.org (2012), sitio oficial de exportação 

brasileiro, a exportação pode ser definida como a saída da mercadoria do território aduaneiro. 

Em se tratando do Brasil, trata-se, portanto, da saída de um bem deste país, que pode ocorrer 

em virtude de um contrato internacional de compra e venda. 

 A empresa que exporta adquire vantagens em relação aos concorrentes internos, 

pois diversifica mercados, aproveita melhor sua capacidade instalada, aprimora a qualidade do 

produto vendido, incorpora tecnologia, aumenta sua rentabilidade e reduz custos operacionais. 

 A atividade de exportar pressupõe uma boa postura profissional, conhecimento das 

normas e versatilidade. Para exportar, a empresa deve buscar junto à Receita Federal a sua 

habilitação para operar no comércio exterior.  No Brasil, cada operação deverá ser registrada 

no Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX. O processo de exportação é 

expresso na Figura 8. 

 

 
  Figura 8: Fluxograma de exportação 
  Fonte: Mdic (2012) 
  

2.4.8.1.2 Licenciamento 
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Um licenciamento é um acordo em que o licenciante concede o direito sobre bens 

intangíveis a outra entidade por um período determinado e, em troca, o licenciador recebe 

uma taxa de fidelização da licença (HILL, 2007). Este tipo de acordo é comum na indústria 

farmacêutica, em que as patentes são comuns, a exemplo das invenções e fórmulas. Segundo 

Hill (2007), este tipo de modo de entrada ocorre de forma satisfatória para as empresas que 

não possuem capital para a produção no exterior. Esse modo de entrada ocorre também 

quando uma empresa quer entrar no mercado estrangeiro, mas algumas regulamentações 

governamentais as impedem. 

As empresas que possuem propriedade intangível tendem a usar este modo de 

entrada. Uma das desvantagens deste modelo de entrada é o controle sobre as vendas do 

produto licenciado.  

 

2.4.8.1.3 Franquia 

 

A principal diferença entre Franchising e licenciamento é que a primeira envolve 

compromissos de longo prazo, enquanto que a segunda envolve curto prazo. O franqueado é a 

empresa que adquire o direito de comercializar os produtos da outra empresa. Permite fazer 

atividades específicas, tais como a venda do bem ou do serviço, sob o nome de uma empresa 

específica, a exemplo, da rede de fast food Mcdonalds. 

Segundo Hill (2007), a franquia é uma forma especializada de licença, em que o 

franqueado se compromete a seguir as regras estritas sobre como proceder com as atividades 

comerciais: o tipo de serviço, estratégias, espaço físico entre outras. A empresa que vende a 

franquia recebe pagamentos em royalties, os quais estão relacionados às receitas do 

franqueado. 

A empresa que vende a franquia evita muitos custos e riscos de abertura em um país 

de acolhimento. Uma empresa cuja entrada é o modo de franquia pode construir uma grande 

presença em todo o mundo em um curto período de tempo, a um custo e risco relativamente 

baixos (HILL, 2007).  

 

2.4.8.1.4 Joint Ventures 

 

Uma Joint Venture é uma entidade formada por duas ou mais empresas independentes 

que trabalham juntas. As empresas concordam em se unir, dividir receitas e custos, bem como 
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o controle da nova empresa. Para Hill (2007) a Joint Venture pode ser criada apenas para um 

projeto ou um relacionamento de longo prazo como a Sony-Ericsson, por exemplo. As Joint 

Ventures são muitas vezes vistas como um negócio muito viável, já que as empresas 

envolvidas podem complementar as suas competências. 

Ambas as empresas podem ganhar presença internacional. Por exemplo, a Sony 

apresentou o seu know-how tecnológico para a Ericsson e iniciaram a fabricação de telefones 

celulares (Ericsson) com câmera e projetos inovadores (Sony). Em um típico Joint Venture 

em que duas partes estão envolvidas, os empreendimentos envolvem participação 50/50, 

embora Joint Ventures possam ter outras combinações, dependendo dos acordos entre as 

partes. Tais acordos são indicados em contratos, em que constam também a atribuição e 

natureza da participação de cada empresa. Segundo Hill (2007), as vantagens se relacionam a 

buscar parceiros com conhecimento local e detentores da língua, cultura, política e sistemas 

de negócios do país exportado. Nesses casos, os custos e riscos são partilhados. O autor 

ressalta que em alguns países, Joint Ventures é a única modalidade viável para entrar no 

mercado internacional. 

 

2.4.8.1.5 Subsidiária 

 

A empresa subsidiária é uma espécie de subdivisão de uma organização que se 

encarrega de tarefas específicas em seu ramo de atividade, em alguns casos, é criada um nova 

pessoa jurídica para tal finalidade. Alguns autores utilizam a palavra "subsidiária" como 

sinônimo de "controlada". Existem basicamente duas modalidades de empresas subsidiárias. 

A simples e a integral. No primeiro caso, a controladora geralmente possui mais da metade do 

capital acionário. No segundo caso, a empresa controladora detém o total do capital acionário 

(HILL, 2007).  

Há duas maneiras de ganhar internacionalização usando este modo de entrada. A 

primeira é por meio da criação de uma nova operação no país de acolhimento, muitas vezes 

como uma empresa Greenfield, ou também pode ser pela aquisição de uma empresa 

estabelecida no país de acolhimento, utilizada para gerenciar os negócios (HILL, 2007). 

Hill (2007) discute que esse modo de entrada oferece melhor controle sobre as 

operações. Pode-se destacar o caso Electrolux, como subsidiária, que possui participação em 

todo o mundo e possui filiais de vendas e fabricação de seus produtos nos países de 

acolhimento. A Electrolux estabelece um sistema global de produção com um alto grau de 

controle. Tais vantagens proporcionam à empresa participação de 100% nos lucros. O autor 
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ressalta que este é o método mais dispendioso de entrada no mercado internacional. Uma 

forma de minimizar o risco é, efetivamente, a aquisição de uma empresa já instalada e que 

esteja em atividade no mercado em que deseja entrar. 

 

2.5 Taxonomia do Conhecimento  

 

Nesta seção são expostos os conceitos sobre conhecimento e transferência do 

conhecimento, primando pelo enfoque nos aspectos inerentes à capacidade de absorção do 

conhecimento. O estudo foi iniciado pela conceituação de conhecimento, para depois 

introduzir o tema transferência do conhecimento, e então abordar a capacidade de absorção. É 

exposto de maneira sistemática na Figura 9 a dinamicidade da seção, levando em 

consideração seus principais temas e abordagens. 

 

Figura 9:Fluxo organizacional temático 
Fonte: Elaborada pelo autor (2011) 

 

2.5.1 Conceituação de Conhecimento 

 

Vários estudiosos afirmam que o conhecimento é a fonte mais importante no que diz 

respeito à sobrevivência e à vantagem competitiva de uma empresa (CARNEIRO, 2000).  
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As teorias modernas retratam que as empresas que utilizam o conhecimento - tanto os 

existentes, como os novos - como um ativo estratégico podem aumentar a sua competitividade 

no longo prazo. 

Dentro da perspectiva positivista, de acordo com Nonaka e Takeuchi (1995), o 

conhecimento é percebido como uma crença verdadeira justificada, idéia que fora introduzida 

pela primeira vez por Platão. Davenport e Prusak, (1998), contribuem com uma visão mais 

ampla, explorando que o conhecimento é uma mistura de experiência estruturada, valores, 

informação contextual e discernimento especializado que fornece estrutura para avaliar e 

incorporar novas experiências e informações. Segundo os autores ele se origina, e é aplicado 

nas mentes dos conhecedores.  

É possível notar que os autores exploram o conhecimento do ponto de vista 

estruturalista, ou seja, é construído ao longo de experiências, valores e informações que 

depois de reunidos, podem contribuir para novas experiências, proporcionando para a empresa 

que detém o conhecimento vantagem competitiva. Nesse caso, inserir pessoas que possuem 

características elementares ao conhecimento em atividades estratégicas, torna a empresa mais 

competitiva, em curto e longo prazo. 

Polanyi (1967) explora que o conhecimento nas organizações ocorre por muitas vezes 

também por meio dos documentos e repositórios e que as rotinas organizacionais, processos, 

práticas e normas, podem também contribuir muito para a criação do conhecimento. Sendo 

assim, o conhecimento, para ser compreendido, deve ser dividido em duas perspectivas: o 

tácito e explícito. 

O conhecimento tácito é conhecido como sendo de difícil expressão. De fato, ele 

norteia o comportamento dos indivíduos, sendo complexo de ser entendido e identificado. 

Polanyi (1967) exemplifica de maneira prática o conhecimento tácito quando afirma que as 

pessoas reconhecem os rostos uma das outras entre milhares de rostos, mas não se pode 

explicar ao certo como efetivamente se dá esse reconhecimento.   

Por outro lado, o conhecimento explícito é o conhecimento que pode ser representado 

ou codificado. Pode ser feito por meio de relatórios, livros, palestras ou outra forma de 

comunicação.  

Como o objeto de estudo desta tese são as pequenas e médias empresas, é válido 

ressaltar que o papel dos proprietários é predominante em relação à iniciativa e decisões, que 

são associadas com a absorção e utilização da informação, bem como do conhecido tácito e 

explícito. No primeiro caso, o gestor deve expressar claramente a política e cultura da 
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organização para que o colaborador comprenda sua missão, visão e valores, bem como os 

objetivos estratégicos. No segundo, deixar evidente esses fatores em documentos. 

Conhecimento, nesse caso, pode ser tratado tanto em nível individual, como em nível 

institucional. No nível individual, o “dono” de uma empresa, ou o gestor da equipe, é visto 

como detentor de conhecimento, como já explorado, nesse caso o gestor possui um alto poder 

de influência e controle sobre os demais, sendo visto como exemplo a ser seguido. 

Nonaka, Toyama e Konno (2000) afirmam que o conhecimento é essencialmente 

incorporado na mente humana. Portanto, é particularmente associado à experiência, ao 

contexto, à interpretação e ao raciocínio do indivíduo (DAVENPORT; PRUSAK, 1998).  

No plano institucional, a empresa é vista como uma coleção de indivíduos. Nessa 

situação, o conhecimento organizacional é considerado como o conhecimento acumulado de 

todos os indivíduos dentro da organização, sendo combinado de forma documentada com os 

dados organizacionais (NELSON; WINTER, 1982). 

Nesse caso, o conjunto de conhecimento individal, do ponto de vista de experiências 

anteriores, instrução, habilidades em outras atividades, cultura, entre outros indicadores 

contribuem para a formação do indivíduo, entretando, quando este indivíduo se conecta com 

outros no ambiente organizacional, com diferentes culturas, valores, experiência e instrução, a 

princípio podem ocorrer conflitos. Porém, esses são necessários para que a harmonia se 

estabeleça e evidentemente ocorra o novo conhecimento, agregando valor à organização.  

Vários estudos indicam que as características do novo conhecimento podem ser vistas 

como independentes, bem como variáveis mediadoras. Elas determinam o grau de 

reconhecimento, aquisição e assimilação do conhecimento pelos membros da organização 

(LANE et al. 2006).  

As diferentes características de conhecimento podem ser categorizadas em conteúdos e 

tipos. Conhecimento como conteúdo, inclui profundidade e as interconexões entre os 

domínios do conhecimento (VAN DER SPEK; SPIJKERVET, 1997).  

A título de ilustração, algumas pequenas empresas que buscam o conhecimento 

técnico para resolver problemas de produção, podem perceber a informação obtida como 

“pegajosa” devido à sua alta complexidade. Assim, se for possível identificar do ponto de 

vista do receptor um nível alto de “viscosidade”, pode considerar que a empresa possui baixo 

grau de capacidade de absorção.  

Do ponto de vista da organização interna, a gestão do conhecimento é fundamental e, 

portanto, uma importante atividade comercial. Assim, a gestão do conhecimento é 
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considerada como um processo que visa melhorar a efetiva aquisição, compartilhamento e uso 

da informação pelo interior da organização (NONAKA; TAKEUCHI, 1995). 

De maneira geral, a gestão do conhecimento reside na capacidade de relacionar 

conhecimentos estruturados e não-estruturados, com regras constantemente modificadas e 

aplicadas pelas pessoas em um meio social ou uma organização. Requer uma dupla distinção 

apresentada por Nonaka e Takeushi (1997): o explícito e o tácito que foi inicialmente explorado e 

que está inserido no contexto da transferência do conhecimento. 

 

2.5.2 Transferência do Conhecimento 

 

O modelo de Nonaka e Takeuchi (1997) mostra quatro modos de conversão de 

conhecimento: a socialização, a externalização, a combinação e a internalização que, em conjunto, 

são representados pelo acrônimo SECI. A Figura 10 expressa esse ciclo, bem como a relação entre 

os modos de conversão do conhecimento. 

  

 
Figura 10:Os Processos de Transferência do Conhecimento 
Fonte: adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997) 

 

Os quatro modos de conversão geram processos de transferência de conhecimentos que 

ocorrem de duas formas: direta ou indiretamente. A transferência direta se dá por meio da 

socialização, que segundo Nonaka, Toyama e Konno (2000), é o processo de conversão de 

conhecimento tácito mediante novas experiências compartilhadas. 

Como o conhecimento tácito é difícil de ser formalizado em tempo e lugar específico, este 

conhecimento pode ser adquirido somente por meio de troca de experiências, via convivência 



61 
 

direta. Pode ocorrer em um momento de brainstorm em uma reunião, quando os gestores e os 

subordinados emitem opinião sobre um assunto e relacionam com suas vivências ou experiências. 

A transferência indireta refere-se às etapas de externalização, internalização e combinação. 

Para Nonaka, Toyama e Konno (2000), a externalização é o processo de articulação entre o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Esta conversão ocorre quando o agente da ação 

explicita o conhecimento.  Nesse momento o conhecimento é cristalizado, permitindo que ele seja 

compartilhado por outros. Para o bom desempenho deste processo, a conversão do conhecimento 

tácito em explícito depende do uso sequencial de metáforas, analogias e modelos. Pode ocorrer em 

situações em que um gestor desenvolve um mapa mental de um processo elaborado para resolver 

uma situação programada ou não programada. 

A combinação é o processo de conversão de conhecimento explícito em conjuntos mais 

complexos e sistemáticos do conhecimento explícito. O conhecimento explícito é coletado dentro e 

fora do ambiente onde está acontecendo o processo de aprendizagem, e então combinado, editado 

ou processado a fim de formar um novo conhecimento explícito (NONAKA, TOYAMA; 

KONNO, 2000).  

Isso pode ocorrer quando um pesquisador compara sua experiência e técnica, com a de 

outro pesquisador, ou mesmo quando dois modelos teóricos são juntados para melhorar a teoria ou 

mesmo criar uma nova técnica de gestão por resultados. 

A internalização é o processo de incorporação do conhecimento explícito em conhecimento 

tácito. Está diretamente relacionada com o “aprender fazendo”. Esse processo ocorre quando o 

gestor faz a atividade prática demonstrando a sua equipe como esta deve proceder. 

Assim, a transferência se torna eficaz na medida em que ela muda o comportamento do 

beneficiário de forma produtiva.  

De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), os quatro modos de conversão formam uma 

espiral (Figura 11) denominada "espiral do conhecimento", pois ela expande e retrai 

horizontalmente por meio da dimensão ontológica, relativos ao que é real - composta por: 

indivíduo, grupo, organização e interorganização; e, verticalmente, por meio da dimensão 

epistemológica, relativos aos princípios críticos, envolvendo a conversão entre o conhecimento 

tácito e explícito. 
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Figura 11:Espiral do Conhecimento 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 80) 

 

Um fator relevante a se destacar sobre o processo de transferência é que um receptor aceita 

com mais tranquilidade o conselho da fonte se essa lhe transmitir confiança, ou seja, o subordinado 

receberá sem barreiras a instrução de um gestor que ele admira. Isso contribui para que a fonte 

altere o seu comportamento com mais eficiência e agilidade (CRANEFIELD;YOONG, 2005). 

Szulanski, Winter e Capetta (2000) apontam que a interpretação é um fator relevante no 

processo de transferência. Ela poderá ser mais bem sucedida se o beneficiário possuir habilidades 

específicas. Essas habilidades devem permitir identificar e resolver problemas e ainda, quando 

necessário, descartar velhas práticas e aplicar novas. 

Embora as habilidades necessárias sejam diferentes de acordo com as atividades de 

informação, a capacidade de interpretar as informações com êxito se torna útil durante o processo 

de transferência de informação. Sendo assim, Szulanski (2004) observa que a capacidade de 

transferência de melhores práticas - no contexto interno a uma organização, é fundamental para 

que uma empresa construa vantagem competitiva. 

Transferência de conhecimento é, portanto, um processo de gestão do conhecimento que 

envolve a identificação e a utilização de informações a partir dos quais um beneficiário pode criar 

novos conhecimentos para ajudar a atender um processo ou alguma outra necessidade 

(SZULANSKI; WINTER;CAPETTA, 2000). 

Nonaka e Konno (1998) acrescentam que para criar o conhecimento, disseminá-lo, 

desenvolvê-lo e incorporá-lo é necessário um local ou um contexto específico, não 

necessariamente físico. Este local é denominado Ba, e deve ser pensado como um espaço de 

compartilhamento onde as relações emergem. 
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Segundo Nonaka, Toyama e Konno (2000), o Ba é a chave para criação, compartilhamento 

e utilização do conhecimento, visto a energia, qualidade e espaço que este contexto fornece no 

desenvolvimento das conversões individuais e movimento ao longo da "espiral do conhecimento". 

Ba é definido como um contexto dinâmico em que o conhecimento é compartilhado, criado e 

utilizado. 

Ba refere-se a um espaço que pode ser: físico (sala de reuniões, lanchonete interna, sala vip, 

ambiente de descanso entre outros); virtual (e-mail, teleconferência, entre outros); mental (por 

meio do compartilhamento de ideias e experiências); ou ainda, uma combinação de todos estes 

(NONAKA;KONNO, 1998). 

Assim, o processo SECI, como o Ba, possui sua importância no ambiente organizacional, 

momento em que propicia situação e ambientes de aprendizado. Quanto mais eficiente for o 

processo SECI e melhor inserido o ambiente Ba, mais sucesso na transferência do conhecimento, o 

que acarretará melhor absorção do conhecimento por parte dos membros da organização. 

 

2.5.3 A Capacidade de Absorção  

 

O conceito de capacidade de absorção tem sido considerado como um dos 

conceitos mais importantes que surgiram no campo da pesquisa organizacional nos 

últimos anos (LANE; KOKA; PATHAK, 2002).  

Tal conceito também é percebido como a capacidade de uma economia utilizar e 

absorver a informação externa, bem como recursos (TUA; VONDEREMBSEB; RAGU-

NATHANB; SHARKEYB, 2006).  

Para Cadiz et al (2009) a capacidade de absorção é entendida como a possibilidade de 

transformar um novo conhecimento em conhecimento utilizável por meio dos processos de 

avaliação (identificação e filtragem de informações valiosas), assimilação (transformação do 

conhecimento em novos conhecimentos úteis), e aplicação (utilização do conhecimento).  

O conceito dos autores reintegra um componente de identificação do valor que foi 

originalmente proposto por Cohen e Levinthal (1990). Esses autores levaram em consideração 

os aspectos macroeconômicos das organizações e definiram-na como a capacidade de 

identificar, assimilar e explorar conhecimento do ambiente.  

Assim, dada a importância do conhecimento externo para a inovação e 

desenvolvimento das empresas, a capacidade de absorção representa uma parte importante da 

capacidade de criar novos conhecimentos. Os autores se preocupam em captar a informação 

externa e a tornar útil para a empresa. Eles também sugerem o investimento em P&D como 
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melhoria para capacidade de absorção. Assim, definiram a capacidade de absorção como uma 

forma de a empresa reconhecer o valor da nova informação externa, assimilá-la e aplicá-la 

para fins comerciais. Esta definição representa um circuito do processo de aprendizagem 

organizacional. 

Segundo Cohen e Levinthal (1990), embora a capacidade de absorção esteja 

relacionada diretamente aos indivíduos, ela não soma simplesmente as capacidades de 

absorção de seus funcionários, é necessário considerar quais os aspectos da capacidade de 

absorção são distintamente organizacionais.  

Os autores referem-se não só à aquisição ou assimilação de informações por uma 

empresa, mas também à capacidade da empresa para exploitation it ou seja, aplicá-la. Apenas 

poucos estudiosos têm feito a tentativa de rever e ampliar a definição original de Cohen e 

Levinthal, conforme resumidos no Quadro 9. 

Cohen e Levinthal (1990) abordam principalmente o conhecimento externo e sugerem 

que, de forma implícita, algumas empresas estão conscientes de seu conhecimento interno, 

porém, em muitos casos, não possuem acesso a ele (TUA; VONDEREMBSEB; RAGU-

NATHANB; SHARKEYB, 2006). Apontam, ainda, que pode haver casos em que as 

organizações não estejam conscientes dos seus conhecimentos, e isso se aplica especialmente 

ao conhecimento tácito, que só pode ser comunicado por interação direta, ou seja, físicos ou 

social, dando início ao processo de aprendizagem. 

O processo de aprendizagem é iniciado quando uma empresa detecta algumas falhas e 

desatualizações e deseja corrigi-las ou melhorá-las respectivamente. As falhas e as 

desatualizações podem ser detectadas durante os procedimentos de negociação, no 

cumprimento das políticas empresariais e na execução de planejamentos (ARGYRIS; 

SCHÖN, 1978).  

 

Quadro 9:Conjunto de Definições sobre Capacidade de Absorção 

Autores em 
Ordem Cronológica 

Definições Contribuições 

Adler (1965) A capacidade de absorção é a capacidade  
de uma economia de utilizar e  
absorver a informação externa (ou  
"Conhecimento") e recursos. 

Ponto de vista macroeconômico  

Cohen e Levinthal  
(1989) 

A capacidade de absorção é a capacidade 
de identificar, assimilar e explorar  
conhecimento no ambiente. 

Ajustado o conceito para o contexto 
organizacional.  

Cohen e Levinthal  
(1990)  
 
 

A capacidade de absorção é a capacidade 
de uma empresa reconhecer o valor de 
informações novas externas, assimilá-las e 
aplicá-las objetivnado atingir fins 
comerciais. 

Redefinido como a capacidade de 
absorção representando um circuito 
único de aprendizagem  
 



65 
 

Lubatkin (1998) 
 

Capacidade de absorção relativa é a 
capacidade de uma empresa aprender 
com outra empresa por meio de um estudo 
de emparelhamento, chamado de 
aprendizagem díade. 

Distingue três dimensões da 
capacidade de absorção: 1) a 
capacidade de reconhecer e valorizar o 
conhecimento externo; 2) a capacidade 
de assimilar novas características 
externas de conhecimento e 3) a 
capacidade de comercializar novos 
conhecimentos externos. 

Van den Bosch  
et al. (1999) 
  

A capacidade de absorção compreende  
avaliação, aquisição, integração e 
comercial utilização de fora do novo 
conhecimento. 

Desenvolveu uma estrutura mais 
integrada da coevolução de uma 
empresa possuir capacidade de 
absorção no ambiente de 
conhecimento.  

Zahra e George 
(2002a) 

A capacidade de absorção é um conjunto 
de rotinas organizacionais e processos 
pelos quais as empresas adquirem, 
assimilam, transformam e exploram 
conhecimento.  
 
 

Reconceitualizando capacidade de 
absorção como capacidade dinâmica de 
uma empresa, que consiste na 
capacidade de absorção potencial (ou 
seja, aquisição e assimilação) e  
percebeu a capacidade de absorção (ou 
seja, transformação e ). 

Fonte: Tua et al. (2006) 

 

2.5.3.1 Elementos da Capacidade de Absorção  

 

Para as empresas, é crucial que no início do seu desenvolvimento exista uma 

preocupação em absorver informação do ambiente externo, dada a cumulatividade inerente 

aos processos de desenvolvimento comercial e tecnológico, por exemplo. Entretanto, se isso 

não for possível, será mais difícil, posteriormente, ser eficaz na absorção de novas ideias e 

conhecimentos, gerando dependências de trajetória pelos concorrentes. Nesses casos, quando 

aparecem novas oportunidades, a empresa terá dificuldade em aproveitá-las. 

Cohen e Levinthal (1989) orientam que uma alternativa para fugir do risco em 

dificuldade de absorção dos conhecimentos externos é o investimento em Pesquisas e 

Desenvolvimento (P&D).  Esse tipo de prática é apresentado na literatura não apenas para 

gerar conhecimento interno como também para amplificar a capacidade de absorção. 

Cohen e Levinthal (1990) interligam as despesas em P&D com as condições de 

oportunidades tecnológicas, com a interdependência dos competidores e com a 

apropriabilidade do conhecimento, conforme se apresenta na Figura 12.  
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Figura 12:A Capacidade de Absorção em P&D 
Fonte: Cohen e Levinthal (1990) 
 

Os autores ilustram na Figura 12 que os esforços em P&D dentro das empresas não 

funcionam sozinhos. Quando implantado, é necessário buscar interação com outras 

organizações produtoras de conhecimento, a exemplo das Universidades e centros de 

pesquisas, e até mesmo com os concorrentes. Assim, essa interação torna-se a chave do 

modelo proposto, permitindo inovar e aumentar a competitividade. 

Conforme já apresentado na conceituação, Cohen e Levinthal (1990) sugerem que a 

capacidade de absorção de organização ocorre em nível de conhecimentos prévios 

relacionados aos indivíduos, bem como da intensidade do esforço individual para aprender.  

Além disso, Van den Bosch, Volberda e Boer (1999) acrescentaram dois elementos 

extras como determinantes da capacidade de absorção: forma organizacional e combinação de 

capacidades. A Figura 13 apresenta esses determinantes. 

 

 

 

Van den Bosch et al. (1999,2003) propuseram três dimensões de análise - os 

conhecimentos prévios relacionados à empresa, o impacto da forma de organização e a 

capacidade combinatória como componentes construtores da capacidade de absorção. Essas 

dimensões proporcionam o alcance de flexibilidade e eficiência da capacidade de absorção. 

Figura 13:Elementos da Capacidade de Absorção 
Fonte: Van den Bosch et al., (1999), 
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No caso das formas de organização, pode-se levar em conta a eficiência, o âmbito e 

sua flexibilidade. A eficiência de absorção de conhecimento se refere à forma como as 

empresas identificam, assimilam e exploram o conhecimento sobre as perspectivas de custo e 

economias de escala, por exemplo. O âmbito da capacidade de absorção refere-se à amplitude 

do conhecimento de componentes que a empresa consegue reunir e a flexibilidade refere-se à 

medida pela qual uma empresa pode acessar e reconfigurar o componente conhecimento 

existente (VAN DE BOSCH et al. 1999).  

Van den Bosch et al. (1999, 2003) mantêm o raciocínio inicial de Cohen e Levinthal. 

Porém, seus estudos centram-se essencialmente sobre os mecanismos organizacionais, 

separados em dois grupos: formas de organização e capacidade combinatória. 

Quanto à forma organizacional, eles afirmam que as estruturas funcionais, divisionais 

e matriciais possuem diferentes efeitos na capacidade de absorção. A capacidade 

combinatória, por outro lado, refere-se aos mecanismos internos da organização que afetam a 

capacidade de absorção. Os autores apontam três tipos de combinações: capacidades dos 

sistemas, capacidades de coordenação e capacidades de socialização.  

A capacidade dos sistemas consiste em vários aspectos que tendem a formalizar o 

trabalho interno, como as direções, políticas, procedimentos e manuais frequentemente usados 

para integrar o conhecimento explícito. Eles refletem o grau em que regras, procedimentos, 

instruções e comunicações estabelecidas por regras “ex-ante”, e procedimentos de 

coordenação que podem aumentar a absorção de conhecimentos por meio de relações entre os 

membros de um grupo. 

 A capacidade de coordenação aumenta a absorção, facilitando as relações dentro dos 

grupos, entre as equipes e entre as unidades organizacionais. O fator direção para essa 

coordenação é papel fundamental, tendo em vista a característica de dependências que os 

colaboradores das MPE´S possuem sobre os gestores-chave.  

E por fim a capacidade de socialização que contribui para o desenvolvimento do 

entendimento comum. Nesse caso, ocorre a explicação e a especificação das regras entendidas 

tacitamente para a ação apropriada em contingências não especificadas.  

Esses recursos referem-se à capacidade de a empresa produzir uma ideologia comum, 

oferecendo aos membros uma identidade atraente, bem como a interpretação coletiva da 

realidade. 

As hipóteses sobre o potencial de absorção do conhecimento relacionado às três 

formas básicas da estrutura organizacional são resumidas no Quadro 10. 
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Quadro 10:Formas básicas de estruturação organizacional 

Dimensões da absorção de 
conhecimentos 

Formas de organização 
Funcional Divisional Matricial 

Eficiência de absorção Alta Baixa Baixa 
Âmbito de Absorção Baixa Baixa Alta 
Flexibilidade de Absorção Baixa Alta Alta 
Impacto na capacidade de absorção Negativo Moderada Positivo 
Fonte: Van Den Bosch et al. (1999)  

 

Em seu estudo, Van Den Bosch et al. (1999) testaram o impacto dos elementos da 

capacidade combinatória sobre a capacidade de absorção da organização.  

Os resultados mostraram que a capacidade dos sistemas não retarda o processo de 

capacidade de absorção. No estudo foi possível detectar que a capacidade de absorção pode se 

diferenciar de indivíduo para indivíduo, o que pode ser determinado pela sua capacidade de 

combinação, ou seja, depende de a organização trabalhar as capacidades organizacionais de 

sistemas, coordenação e socialização.  

Os autores apontam ainda que foi possível perceber que se uma empresa deseja 

melhorar a sua capacidade de absorção deve investir no desenvolvimento da capacidade de 

absorção de seus funcionários, por meio de atividades de desenvolvimento como a 

capacitação e instrução. 

 

2.5.3.2 Reconceituação da Capacidade de Absorção 

 

Conforme explorado, a absorção do conhecimento foi estudada inicialmente por 

Cohen e Levinthal (1990), e está é composta basicamente pelos elementos: aquisição, 

assimilação e exploitation it1 (aproveitamento, aplicação). 

Zahra e George (2002a) reconceitualizam a capacidade de absorção incorporando o 

elemento transformação, conceituando-a como um conjunto de rotinas organizacionais e 

processais pelo qual as empresas adquirirem, assimilam, transformam e exploitation o 

conhecimento para produzir capacidade dinâmica organizacional.  

A reconceituação dos autores possui duas novas características que inovam o conceito 

da capacidade de absorção. Na primeira, a capacidade de absorção é vista como uma 

capacidade dinâmica embutida em rotinas e processos, tornando possível a análise de 

                                            
1 Devido à ausência de uma melhor tradução para o termo exploitation, no decorrer deste trabalho será utilizado 
a redação no idioma Inglês. Esse termo pode ter uma tradução aproximada por “aproveitamento ou aplicação”. O 
termo exploration pode ser traduzido, de forma aproximada, por “prospecção, busca de novos conhecimentos” 
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variáveis como os estoques e fluxos de uma empresa, por exemplo, possibilitando relacionar 

essas variáveis à criação de vantagem competitiva sustentável. 

Em segundo lugar, essa definição sugere que as quatro atividades (aquisição, 

assimilação, transformação e exploitation) que compõem a capacidade de absorção são de 

natureza combinatória e que sua construção pode produzir capacidades dinâmicas. 

Zahra e George (2002a) propuseram um modelo, apresentado na Figura 14, que pode 

melhorar a capacidade de absorção, levando a empresa à inovação e à melhoria de 

desempenho. Eles afirmaram também que os elementos anteriores à capacidade de absorção 

são fonte de conhecimento, experiência e complementaridade.  Nesse modelo, Zahra e George 

(2002a), dividiram a capacidade de absorção em dois sub-constructos: capacidade de 

Absorção potencial e capacidade de absorção realizada. 

 

 

 

A capacidade de absorção potencial traduz-se na aptidão que cada empresa possui para 

adquirir e assimilar conhecimento externo e relevante para as suas atividades (ZAHRA E 

GEORGE, 2002a). A aquisição, segundo Zahra e George (2002), é definida como a 

capacidade de reconhecer, valorizar e adquirir conhecimento externo necessárias para as 

operações de uma empresa. Hamel (1991) por exemplo, definiu a aquisição de novos 

conhecimentos como a motivação para o estabelecimento de colaborações inter-

organizacionais. 

Em nível da aquisição de conhecimento, Zahra e George (2002a) reconheceram que a 

intensidade e a velocidade dos esforços efetuados pela empresa para alcançar conhecimento 

determinam a qualidade da capacidade de aquisição de conhecimento que ela possui. Assim, a 

direção dos esforços influencia os caminhos que a empresa percorre para obter conhecimento 

externo. 

Figura 14:Modelo de Capacidade de Absorção de  Zahra e George (2002) 
Fonte: Zahra e George (2002) 
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A capacidade de assimilação está relacionada de forma direta às rotinas, e dos 

processos da organização, momento que possibilita compreender, analisar e interpretar 

informações das fontes externas (SZULANSKI, 1996).  

Szulanski (1996) ressalta ainda que o conhecimento advindo do ambiente externo  

possui especificidade um determinado contexto. Assim, apenas as empresas que interagem no 

contexto conseguem entendê-lo e replicá-lo.  

A capacidade de absorção potencial explora dois componentes básicos da cadeia de 

conhecimento: a consciência e a capacidade de resposta dos componentes.  Essa perspectiva 

destaca a importância de não apenas possuir o conhecimento, mas também a capacidade e a 

vontade de agir (LIAO;WELSCH 2003).  

Nesse sentido, os elementos que compõem a capacidade de absorção potencial tendem 

a definir ou identificar se a empresa possui ambiente e processos suficientemente eficientes 

para que a próxima etapa seja executada com êxito, ou seja, a capacidade realizada. 

A capacidade de absorção realizada envolve a transformação e exploitation do 

conhecimento (ZAHRA; GEORGE, 2002a). A transformação do conhecimento é traduzida na 

capacidade da empresa de desenvolver rotinas que lhe permitam integrar o conhecimento já 

existente do conhecimento assimilado. Assim, este tipo de capacidade permite que a empresa 

consiga identificar o modo como pode adaptar o novo conhecimento às suas necessidades 

específicas (ZAHRA; GEORGE, 2002a). 

A exploitation do conhecimento refere-se à capacidade da empresa de aplicar o 

conhecimento externo visando atingir os seus objetivos (LANE; LUBATKIN, 1998). 

A capacidade de absorção realizada é uma função de transformação e exploitation das 

capacidades da empresa (ZAHRA; GEORGE, 2002a).  Transformação refere-se à capacidade 

de desenvolver e aperfeiçoar as rotinas que facilitam a combinação de conhecimento existente 

e novos conhecimentos adquiridos e assimilados, enquanto que a exploitation  se refere às 

rotinas que permitem às empresas aperfeiçoar, ampliar e alavancar as competências existentes 

ou criar novas, incorporando, adquirindo e transformando o conhecimento em suas operações 

(ZAHRA;GEORGE, 2002a). 

Nesse sentido, as rotinas possibilitam às organizações potencializar as competências 

que já possuem ou ainda criar novas por meio da incorporação do conhecimento existente. 

A exploitation  reflete a capacidade da empresa para incorporar novo conhecimento 

nas suas operações (VAN DEN BOSCH et al. 1999) e os resultados de uma exploitation  

sistemática traduzem-se, por exemplo, na criação persistente de novos produtos (SPENDER, 

1996). 
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Os autores apontam que os mecanismos de integração social podem facilitar a partilha 

e a exploitation  de um eventual conhecimento.  Zahra e George (2002a) sugeriram dois tipos 

de mecanismos de integração social: informal (as redes sociais) ou formal (coordenação de 

atividades funcionais). 

A utilização dos mecanismos de integração social reduz a diferença entre capacidade 

de absorção potencial e capacidade de absorção realizada, aumentando o fator de eficiência. 

Mecanismos de capacidade de integração podem reduzir as barreiras à partilha de informação, 

aumentando a eficiência de assimilação e transformação. 

No Quadro 11, são apresentadas as dimensões, elementos e funções do modelo de 

Zahra e George que possibilitam melhor compreensão do modelo 

 

Quadro 11: Dimensões da capacidade de absorção 

 
 
 
 
 
 
 
Absorção 
Potencial 

 
 
 
 
 
 Aquisição  

•  Investimentos 
anteriores 
•  Conhecimento 
prévio  
•  Intensidade  
•  Velocidade  
•  Direção  

•  Escopo da pesquisa 
•  Esquema Perceptual  
•  Novas conexões  
•  Velocidade de 
aprendizagem  
•  Qualidade da 
aprendizagem  

 Boynton;Zmud e Jacobs 
(1994), Cohen e 
Levinthal (1990), Keller 
(1996), Kim (1998); 
Lyles e Schwenk (1992); 
Mowery; Oxley e 
Silverman (1996); Van 
Wijk, Van den Bosch e 
Volberda (2001); 
Veugelers (1997)  

 
 Assimilação  

 
•  Entendimento  

• Interpretação  
•  Compreensão  
•  Aprendizagem  

 Dodgson (1993); 
Fichman e Kemerer 
(1999): Kim (1998); Lane 
e  LUBATKIN (1998); 
Szulanski (1996)  

 
 
Absorção 
Realizada 

 
 
 Transformação  

•  Internalização  
•  Conversão  

•  Sinergia  
•  Recodificação  
•  Bisociation 

 Fichman e Kemerer 
(1999); Koestler (1966), 
Kim (1997b, 1998), 
Smith e DeGregorio (no 
prelo) 

 
 
  Exploitation 

•  Uso  
•  Implementação  

•  As competências 
essenciais  
•   dos recursos  

Cohen e Levinthal (1990; 
Dodgson (1993), Kim 
(1998); Lane e 
LUBATKIN (1998); 
Szulanski (1996), Van 
den Bosch; Volberda, e 
de Boer (1999); Van 
Wijk, Van den Bosch, e 
Volberda (2001)  

Fonte: Zahra; George (1997, p. 189) 

 

2.5.3.3 Os Determinantes da capacidade de absorção  

 

Daghfous (2004) forneceu uma visão geral dos determinantes da capacidade de 

absorção, que se originaram a partir do trabalho de Cohen e Levinthal (1990). Assim, os 
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determinantes da capacidade de absorção podem ser genericamente categorizados em dois 

grupos: internos e externos. 

Os fatores internos incluem a base de conhecimento prévio, a exemplo do nível de 

educação e os investimentos em P & D. Fatores externos contêm conhecimento externo e a 

interação com outras empresas. Cada fator será elaborado em detalhe na seção seguinte.  

 

2.5.3.3.1 Fatores internos 

 

Como já explorado, a organização alcança resultados positivos com a capacidade de 

absorção quando ela consegue relacionar seus conhecimentos. Quanto melhor for essa 

capacidade, melhor a empresa realiza as atividades de reconhecer o valor dos novos 

conhecimentos, assimilá-los e aplicá-los (COHEN; LEVINTHAL, 1990). De maneira geral, a 

maioria dos autores segue a visão de Cohen e Levinthal (1990) e consideram o nível de 

conhecimento relacionado (experiência de aprendizagem e compartilhamento de linguagem) 

como um importante determinante para a capacidade de absorção.  

Assim, como o conhecimento prévio, outros fatores internos influenciam na 

capacidade de absorção. Entre esses fatores relaciona-se: o nível de intrução, a motivação dos 

funcionários, o tamanho e a “idade” da empresa e os investimentos em P&D. 

 

• Conhecimento prévio 

 

  Como já debatido anteriormente, o conhecimento prévio propicia à empresa a 

capacidade para absorver informações do ambiente externo, o que beneficia a empresa em 

termos de competitividade e estratégia, capacidade essa advinda dos membros da organização 

e que está relacionada ao conhecimento e às habilidades dos indivíduos em práticas, técnicas, 

estilos de comunicação e compreensão compartilhada das metas. 

  A interpretação é que as habilidades que os indivíduos possuem para adquirir e usar 

conhecimentos são resultantes de suas experiências anteriores, em atividades similares ou não. 

Isso também se relaciona positivamente em situações que necessitem da tomada de decisão 

para resolução de problemas. 

  Luo (2002) estudou os funcionários de empresas Joint Ventures internacionais em 

mercados emergentes e analisou os conhecimentos técnicos. Descobriu que experiências 

anteriores dos funcionários e capacidades de resolução de problemas promovem o retorno 

sobre o capital investido (ROI). Isso torna evidente mais uma vez que experiências anteriores 
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tornam as pessoas mais  habilidosas na resolução de problemas, contribuindo para maior 

capacidade de absorção, proporcionando competitividade para a empresa. 

 

• Nível de Instrução 

 

De acordo com Vinding (2000), o nível de instrução dos trabalhadores é outra 

determinante da capacidade de absorção. Descobrir e analisar a formação educacional, as 

competências profissionais relacionadas e os conhecimentos anteriores dos funcionários 

contribui com a capacidade de absorção, justamente quando for preciso assimilar e utilizar um 

conhecimento novo (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

Quanto mais educação e formação os indivíduos receberem, maior a sua capacidade de 

assimilar e utilizar novos conhecimentos. Como a capacidade de absorção de uma empresa 

depende da habilidade de seus membros, o nível de educação e formação destes indivíduos 

possui uma positiva influência sobre o nível da capacidade de absorção da organização 

(SCHMIDT, 2005).  

Rothwell e Dodgson (1991) argumentam que, para que uma empresa tenha acesso 

adequado ao conhecimento externo, um número suficiente de especialistas, técnicos 

qualificados, cientistas e engenheiros são necessários. Além disso, as habilidades advindas 

dos indivíduos propiciam o desenvolvimento de novas ideias por meio da combinação de 

conhecimentos, podendo ser estes novos ou antigos (DAGHFOUS, 2004).  

 

• Motivação dos funcionários 

 

  Minbaeva et al. (2003) apontam o desenvolvimento e a motivação dos funcionários 

como aspectos-chave para o desenvolvimento da capacidade de absorção em uma empresa, 

uma vez que essa capacidade facilita o processo interno de transferência. 

  Para os autores, uma organização deve ser constituída por indivíduos com altas 

habilidades para aprender, porém sua capacidade de utilizar os conhecimentos absorvidos será 

baixa se esses indivíduos não estiverem motivados (BALDWIN et al. 1991).  

A pesquisa de Minbaeva et al. (2003) apontou que para a existência de boa capacidade 

de absorção potencial, a organização deve apresentar um elevado grau de trabalhadores 

habilidosos e com conhecimento prévio, como já exaustivamente explorado. Porém, o 

processo de absorção do conhecimento ocorre com efetividade quando o fator motivação for 

identificado entre os funcionários. 
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Os autores fazem a relação da motivação com a intensidade do esforço do funcionário 

para as dimensões da capacidade de absorção. O modelo de Minbaeva et al. (2003) é exposto 

na Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O modelo sugere que os aspectos que motivam os funcionários podem estar 

relacionados a 1) treinamento/capacitação, 2) avaliação de desempenho justa, 3) promoção 

baseada em mérito, 4) desempenho baseado na compensação, e a 5) comunicação interna. 

 As variáveis propostas por Minbaeva et al. (2003) são discutidas em profundidade na 

área de Gestão de Pessoas, o que efetivamente tem sido discutido por muitos autores. Alguns 

apontam  a motivação como fator interno e outros como fator externo ao indivíduo - não é o 

caso desta tese discutidr esse tema, nem mesmo debater o dilema incorporado no composto da 

motivação, mas sim, apresentar indicadores sobre a capacidade de absorção que efetivamente 

levam a resultados no curto e longo prazo. 

No caso de Minbaeva et al. (2003), a motivação é considerada fator externo ao 

indivíduo, essa afirmativa pode ser percebida quando os autores transferem, mesmo que 

indiretamente, a responsabilidde para a empresa, o que praticamente a “obriga” a incluir em 

seus processos de recursos humanos todas as atividades que possam “incentivar” os 

colaboradores nas atividades internas, e assim motivá-los a explorar e aplicar o conhecimento. 

 

• Tamanho e idade da empresa 

 

Daghfous (2004) afirma que o tamanho de uma empresa pode afetar a capacidade de 

absorção. Não é difícil concluir que grandes empresas possuem centros P & D e recursos 

suficientes para inovar constantemente, e é claro, essas empresas tendem a ser mais 

inovadoras do que empresas menores, que na maioria das vezes não possuem um centro de P 

Treinamento Competência e avaliação de desempenho Promoção baseada em mérito Desempenho baseado em compensação Comunicação Interna 
 
 
 
 
 Capacidade de AbsorçãoCapacidade de AbsorçãoCapacidade de AbsorçãoCapacidade de Absorção    

Habilidade dos funcionários Motivação dos funcionários Transferência do conhecimento Variáveis de controle 
Figura 15:Concepção do Modelo Minbaeva et al., (2003) 
Fonte: Minbaeva et al., (2003, p. 591) 
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& D, ou ainda que o tenham, este é pouco compreendido, e é utilizado de maneira incipiente, 

justamente pelo baixo recurso disponível para esta área.  Esta situação sugere que a inovação 

de uma empresa, a capacidade de absorção e o seu tamanho são correlacionados 

positivamente.  

Sorensen e Stuart (2000) estudaram empresas de alta tecnologia e identificaram que a 

idade de uma empresa, medida pelo número de patentes, é positivamente correlacionada com 

a capacidade de absorção.  

Lee e Sung (2005) também estudaram empresas de alta tecnologia e puderam perceber 

que o tamanho da empresa e o número de empregados estão fortemente associados às 

atividades de P & D, e que muitas vezes estes são utilizados como indicadores para medir a 

capacidade de Absorção (COHEN; LEVINTHAL, 1990).  

No entando, contrariando as afirmativas anteriores, um estudo realizado por Liao et al. 

(2003) aponta que, comparativamente às grandes coorporações, as empresas de menor 

tamanho são mais capazes de responder às mudanças e introduzir inovações, pois essas 

organizações possuem menos burocracia e sua cultura de negócios é menos hierárquica. 

Além disso, um estudo sobre inovação em pequenas empresas de alimentos belga por 

Avermaete et al. (2003) mostra que as empresas mais antigas são mais propensas a introduzir 

o efeito da viscosidade de conhecimento, sobre a capacidade de absorção. No entanto, 

possuem melhor interação com novos produtos que as mais jovens. 

Os resultados da pesquisa afirmam que, conforme uma empresa cresce, suas operações 

e competências gradualmente vão melhorado, o que promove um clima de inovação constante 

(SORENSEN; STUART, 2000). Lee e Sung (2005), contrariam a afirmativa apontando que 

conforme a idade aumenta, o impacto negativo também acompanha a capacidade de absorção 

de uma empresa.  

Lee e Sung (2005) exploram este polêmico assunto por conta da comodidade que as 

coorporações vão acumulando ao se estabilizarem em mercados explorados inicialmente por 

elas, ou mesmo atingindo o tamanho e faturamento considerado por elas como satisfatório. 

 

• Investimentos em P & D 

 

Ao estudar a capacidade de absorção, Cohen e Levinthal (1989) centram-se 

principalmente no papel dos investimentos em P & D. Eles também apontam para o duplo 

papel de P & D no processo de inovação das empresas: a) realizar capacidade de absorção e b) 

geração de novos conhecimentos e inovações.  
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Muitos autores utilizam P & D para o modelo de capacidade  de absorção, a exemplo 

de Daghfous (2004) que argumenta que os investimentos em P & D têm sido repetidamente 

encontrados como papel fundamental na melhoria das competências dos trabalhadores.  

A relação entre o P & D e capacidade de absorção parece ser bi-direcional, pois a 

capacidade de absorção influencia a direção e a intensidade de P & D (VINDING, 2000), 

enquanto que os investimentos em P & D, por sua vez, afetam a eficiência da capacidade de 

absorção. 

Em termos de estrutura organizacional, Van Den Bosch et al. (1999) afirmam que a 

estrutura organizacional de uma empresa e sua comunicação interfuncional pode também 

melhorar a capacidade de absorção. Além disso, a fim de melhorar a capacidade de absorção, 

a estrutura organizacional deve ser flexível, adaptável, dinâmica e participativa 

(DAGHFOUS, 2004).  

Intimamente relacionado com a estrutura organizacional estão os recursos humanos. 

Como práticas de recursos humanos, é importante estimular a rotatividade dos funcionários 

em atividades da empresa, incentivando os trabalhadores a buscar literatura relevante para 

compreender a evolução do ambiente, fator este que contribui no processo de conhecimento 

(MAHNKE et al. 2003). Além disso, a gestão de recursos humanos pode ajudar a estimular a 

aprendizagem por meio de sistemas de recompensa e formação continuada, detalhes estes 

explorados no fator motivação. Essas abordagens podem ser usadas para aumentar a 

capacidade de absorção dos indivíduos, melhorando assim a capacidade de absorção da 

organização de maneira geral (SCHMIDT, 2005).  

Vale salientar que as estruturas, ferramentas de gestão e incentivos de uma 

organização normalmente são determinados pela administração (ou seja, o 

proprietário/gerente) para estimular o intercâmbio de conhecimentos e aprendizagem 

(SCHMIDT, 2005). Lenox e King (2004) argumentam que, para construir a capacidade de 

absorção, os gestores devem participar atividamente do processo da oferta e partilha de 

conhecimentos.  

 

2.5.3.3.2 Fatores Externos 

 

• Relação com o ambiente externo 

 

  Para obter informações externas, a organização deve criar vias de acesso a 

informações. Como exemplo, pode-se citar o relacionamento com redes de integração, 
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pesquisas mercadológicas, Universidades, Sindicatos, Centros de Pesquisa, Redes de 

Associações entre outros.  

  Goes e Park (1997), em um estudo de redes entre os hospitais, constataram que o tipo 

e o grau de ligações com empresas externas afetam a capacidade da empresa para atrair o 

conhecimento.  Gulati (1999) também constatou que a proximidade ou inserção em uma rede 

de relacionamentos pode afetar positivamente a entrada em futuras alianças.  

  Pesquisas realizadas no âmbito da indústria mostram que o número de alianças que 

uma empresa possui está positivamente correlacionado com a intensidade de P & D e com a 

sofisticação técnica gerando novos conhecimentos e capacidades (FREEMAN, 1991; 

HAGEDOORN, 1995). Talvez este novo conhecimento gerado seja à base das diferenças de 

desempenho, levando a organização a alcançar vantagem competitiva.  

 

• Pesquisa e conhecimento do mercado externo 

 

Daghfous (2004) menciona o conhecimento do ambiente externo como outro 

fator crucial para a capacidade de absorção. Na verdade, uma empresa não existe sozinha em 

seu ambiente. Como um sistema aberto (levando em consideração a teoria da dependência de 

recursos), uma empresa interage constantemente com o ambiente externo, com seus 

fornecedores e seus clientes por troca de conhecimento (NONAKA;TAKEUCHI, 1995). Este 

conhecimento pode, em parte, consistir em novos recursos para melhorar a capacidade de 

absorção (DAHGFOUS, 2004).  

A este respeito, Jorna e Waalkens (2006) apresenta um estudo realizado entre as 

empresas dos setores de arquitetura e engenharia nos Países Baixos. A pesquisa aponta que, à 

medida que as organizações são capazes de reunir conhecimento externo, esse conhecimento 

passa a ser um dos indicadores da atividade de inovação. Nesse sentido os  autores 

consideram, por meio de indícios investigativos, que o conhecimento de seus fornecedores e 

de seus concorrentes é particularmente importante para o processo de inovação da empresa.  

Depois de analisar 289 trabalhos sobre a capacidade de absorção, Lane et al. (2006), 

distinguem dois focos principais e subjacentes à capacidade de absorção de uma empresa. O 

primeiro foco são as características do conhecimento externo que afetam sua absorção e 

assimilação pelo organismo. O segundo foco são as diferentes características do 

conhecimento dentro da própria organização. Em outras palavras, isso pode ser entendido, 

medindo as variáveis que afetam a aquisição e assimilação do conhecimento (LANE et al. 

2006). 
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• Interação com Empresas 

 

Estudiosos identificaram a interação como um dos principais determinantes de uma 

consistente capacidade de absorção. Segundo Lane e Lubatkin (1998), a interação entre 

empresas afeta sua habilidade de reconhecer, valorizar e absorver novos conhecimentos 

externos. 

Estudos feitos por Ghoshal e Bartlett, (1988), Levinson e Asahi (1995) e Steensma 

(1996) compartilham a visão de que a interação e as relações entre as empresas fortalecem a 

capacidade de absorção. O efeito da viscosidade de conhecimento e a interação sobre a 

capacidade de absorção podem também ser encontrados em nível de inovação da organização.  

Yli-Renko et al. (2001) afirmam que interação repetida aumenta a capacidade das 

empresas para adquirir conhecimento de outras organizações, o que torna possível avaliar se o 

conhecimento sobre o outro é relevante para si.  Lane e Lubatkin (1998) constataram que as 

empresas que valorizam o mesmo tipo de conhecimentos científicos e primam por parceiros 

que detêm capabilidades específicas, relataram existência significativa em melhores 

resultados de aprendizagem. Outros autores apontam que o bom relacionamento entre os 

parceiros promove melhorias na criação e transferência de conhecimento (KOZA; LEWIN, 

1998; SKENKAR; LI, 1999). Além disso, as ligações com fontes externas de natureza pública 

e privada podem ajudar uma empresa na construção de capacidade de absorção 

(COCKBURN; HENDERSON, 1998).  

 

2.5.3.4 A capacidade de absorção em pequenas e médias empresas 

 

Como a literatura indica, a grande maioria das pesquisas sobre capacidade de absorção 

foi realizada entre grandes empresas, entretando existem estudos relacionados ao tema 

capacidade de absorção e internacionalização em Pequenas e Médias Empresas (MPE´S), 

principalmente no contexto de países em desenvolvimento (LIAO et al. 2003). Além disso, 

diferentes formas de medição da capacidade de absorção são necessárias em nível das MPE´s 

para compreender ainda mais o constructo (JONES; CRAVEN, 2001).  

Jorna e Waalkens et al. (2006) adotaram o conceito de capacidade de absorção 

desenvolvido por Zahra e George (2002a) no contexto das MPE´s holandesas de arquitetura e 

engenharia. Segundo esses autores o modelo é atual, e se torna prática sua aplicação, já que 

foi testado e validado em diversos países. 
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O que muitas vezes impede o estudo é o fato do contraste com as grandes empresas. 

Geralmente as MPE´s são caracterizadas por serem relativamente simples em suas estruturas 

organizacionais. É por isso que é mais fácil para uma PME de se adaptar, internalizar, e 

cristalizar novas informações e disseminá-las de forma mais eficiente do que nas grandes 

empresas (PELHAM, 2000).  Além disso, as MPE´s possuem uma gama limitada de produtos 

e clientes que podem minimizar os requisitos para os seus processos formais de tomada de 

decisão (APPIAH-DU; SINGH, 1998). Por outro lado, muitas MPE´s são caracterizadas pela 

falta de foco em longo prazo, pouca orientação estratégica, baixa sistemática em tomada de 

decisão e incipiência na orientação para o cliente (SEXTON, 1982). Sobre essas 

características, muitas MPE´s sofrem críticas, ainda que por muitas vezes “tentam” tornar seu 

processo de tomada de decisão em médio prazo, isso ocorre pelo fato de o processo de decisão 

geralmente ser centralizado. 

Em relação a esses aspectos, as grandes empresas são diferentes, principalmente 

porque as grandes são capazes de alcançar maiores economias de escala e, geralmente, 

possuem uma gama mais ampla de recursos à sua disposição. Esses recursos podem ser 

usados para reforçar a sua posição competitiva e absorver os choques de mudança ou qualquer 

outro inconveniente (SINGH, 1990 e HAMBRICK et al. 1982). Nesse contexto, a empresa 

precisa descentralizar a autoridade e, com isso, o controle é implantado e os planos são 

elaborados. 

As grandes empresas podem se beneficiar de sua maior dimensão. Elas podem adquirir 

quota de mercado com base nas suas linhas de produtos e reputação, explorar suas patentes, 

introduzir economias de escala em suas atividades de pesquisa e desenvolvimento, usar seu 

poder de barganha sobre seus fornecedores e compradores e dominar o mercado por meio de 

preços e liderança (PORTER, 1980; SCHERER; ROSS, 1990). Além disso, grandes empresas 

costumam ter uma unidade de negócios especializada no envolvimento e desenvolvimento de 

iniciativas e tomada de decisões no campo da inovação, conhecido como P & D. 

 Mesmo com tantas desvantagens, as MPE´s possuem a curiosidade do desafio, da 

mudança, o que as torna especialmente diferentes e únicas. Transformando-as na preferencia 

de pesquisa de muitos estudiosos. 

 Detalhar sucintamente a forma como será executado a pesquisa, é dever de todo 

trabalho cientifico. Assim, na proxima seção, serão apresentados os aspectos metodologicos 

utilizados na execução do estudo. O paradigma de pesquisa, bem como os métodos e a colta 

de dados escolhidos também são explorados e detalhados. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta seção discute o processo de pesquisa em geral, bem como os métodos 

adotados nesta tese. Para sua elaboração foram consultadas partes inerentes à metodologia de 

várias teses, de maneira a permitir a discussão aqui apresentada. Com isso se objetivou 

identificar fontes primárias de consulta (referências). Ressaltam-se as mais relevantes: 

Gonçalves (2009); Madeira (2009); Khauaja (2009); Did (2008). Entretanto, as citações 

apresentadas nesta parte foram retiradas diretamente dos textos originais identificados pelas 

consultas às referências dessas teses. 

A seção é iniciada com o paradigma de pesquisa, destacando a ontologia, a 

epistemologia e a metodologia. Ele fornece justificativa para a abordagem interpretativa e 

qualitativa adotada no estudo de caso. Explica as duas fases de coleta de dados e as técnicas 

usadas nas entrevistas.  O processo de coleta de dados, a codificação e a análise dos dados 

também são explicados nessa etapa. A seção é concluída explorando a abordagem de 

pesquisa, descrevendo a triangulação, a confiabilidade e as questões éticas do estudo. A seção 

é resumida e ilustrada na Figura 16. 

 

 
 

Paradigma de pesquisa 
 

 Processo de escolha dos dados 
Abordagem em duas fases 

Fase I – Pesquisa com peritos e 
empresas 

Fase II – Estudo de caso 
  

 
 

Justificativa para paradigma de 
pesquisa. 

Realidade subjetiva e ontológica 
Paradigma interpretativo indutivo 

Metodologia qualitativa 

 Análise dos dados 
Transcrição e codificação 

Análise de conteúdo 
Contagem por frequência 

  
 

 

Estruturação do roteiro de 
entrevista 

 Credibilidade da pesquisa 
Confiança 

Validade e questões éticas 
  

 
 

Coleta de dados 
Entrevista 

Análise documental 
Observação inloco 
Notas de campo 

  

Figura 16: Dinâmica da Seção sobre Metodologia 
Fonte: Da pesquisa (2012) 
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3.1 Paradigma de Pesquisa 

 

O paradigma de pesquisa aplicado entre os investigadores da gestão empresarial e 

social reflete um conjunto básico de crenças filosóficas sobre a natureza do mundo  

(TICEHURST et al. 2000). O paradigma de pesquisa é compreendido como a perspectiva que 

um pesquisador possui ao obter um conhecimento sobre um determinado assunto ou tema em 

determinado momento.  

Assim, o paradigma é um fenômeno que, dependendo da profundidade e “polêmica” 

do estudo, deve ser discutido e debatido de forma a exaurir o tema. Quatro ramos da filosofia 

estão ligados de modo a garantir a qualidade da pesquisa: a Ontologia, a Epistemologia, a 

Metodologia e os Métodos (EASTERBY-SMITH; THORPE; LOWE, 2002).  

Estes quatro ramos filosóficos são muitas vezes caracterizados e diferenciados pelas 

seguintes questões (HESSE-BIBER et al, 2006):  

 

• Qual é a natureza da realidade social a ser abordada (Ontologia)?  

• Qual é a natureza da relação entre o indivíduo e o objeto a ser conhecido 

(Epistemologia)?  

• Como o pesquisador pode encontrar o que ele acredita ser conhecido (Metodologia)?  

• Qual é a melhor técnica a ser utilizada para descobrir o conhecimento desejado 

(Métodos)? 

 

O paradigma de pesquisa é associado ao ramo da filosofia de maneira a formar um 

quadro conceitual para que a pesquisa científica possa ser realizada (DENZIN;LINCOLN, 

2000). Assim, as questões filosóficas constituem pressupostos subjacentes ao paradigma de 

pesquisa que deve ser entendido, e esclarecido, antes da realização e condução da pesquisa 

(THOMAS, 2004). 

 

3.1.1 Pressupostos filosóficos sobre Ontologia e Epistemologia  

 

A ontologia informa como um pesquisador conceitua a natureza da realidade do 

mundo quando percebido por uma finalidade específica, ou seja, quando o pesquisador 

percebe um conceito próximo de si, próximo de sua realidade, interpretando-o a partir de sua 

ótica. Jankowicz (2000) sugere que a ontologia forma as premissas básicas sobre a pesquisa e 

é influenciada pela crença do pesquisador. 
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Já a epistemologia é a teoria do conhecimento, e atua como base para a construção do 

conhecimento sobre determinados fenômenos (HESSE-BIBER et al. 2006). Sobre a 

perspectiva científica, a epistemologia pergunta, em primeiro lugar: a extensão do 

conhecimento pode ser conhecido com certeza? Em segundo lugar: o conhecimento difere da 

crença ou opinião? E em terceiro lugar, como métodos apropriados podem produzir 

conhecimentos confiáveis? (THOMAS, 2004). 

Consequentemente, a ontologia e a epistemologia são associadas em função dos seus 

pesquisadores, o que envolve os “pontos de vistas” sobre as questões: Como adquirem o 

conhecimento? Quais são as fontes de informação? Como a informação é recolhida? Estas 

perspectivas levam para as premissas filosóficas, metodologia e métodos. 

 

3.1.2 Pressupostos filosóficos sobre Metodologia e Métodos  

 

Muito se confunde sobre o conceito e diferenças entre metodologia e  

métodos.  A Metodologia de pesquisa pode se entendida como a utilização de abordagens para 

investigar assuntos específicos, enquanto os métodos de pesquisa são as técnicas para coletar 

dados (EASTERBY-SMITH et al. 2002). 

Segundo Hesse-Biber e Leavy (2006) utilizar a teoria e o método para um determinado 

fim que produza análise e apresentação de dados é uma forma de metodologia. Assim, a 

metodologia se torna uma ponte que traz teoria e método na mesma perspectiva, nesse caso, 

tornam-se um ferramental único para um determinado objetivo. 

A literatura apresenta alguns tipos de metodologias, entre elas a abordagem 

qualitativa, quantitativa e ainda a abordagem mista, cada uma é representada por um tipo 

especifico de técnicas (COLLIS ;HUSSEY; HUSSEY, 2003).  

A Pesquisa quantitativa é o agrupamento sistemático de dados que procuram 

identificar relações causais. Os resultados são apresentados por números, taxas e porcentagens 

e podem ser representados na forma de gráficos, tabela ou quadros. 

As estratégias utilizadas são as de experiências, semi-experimentos, estudos de casos 

com o uso de auto-preenchimento de questionários, formulários, entrevistas estruturadas, 

observações estruturadas e até testes psicológicos. Vale ressaltar que nesse modelo de estudo 

os pesquisadores não estão envolvidos diretamente com os entrevistados 

(HAIR;BABIN;MONEY;SAMOUEL, 2003). 

Já a pesquisa qualitativa, escolhida para este estudo, enfatiza os processos e dados 

não-numéricos. Ela se propõe a fornecer uma compreensão mais profunda do fenômeno 
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dentro de seu contexto, e cria uma forte relação entre o pesquisador e o fenômeno em estudo 

(HAIR et al. 2003). Suas estratégias podem ser na forma de estudos de casos etnográficos, 

pesquisa-ação e teoria fundamentada, enquanto seus métodos são entrevistas não-estruturadas, 

observação participante e documentos pessoais, tais como diários, cartas, notas de campo e 

revistas (HESSE-BIBER et al. 2006). 

Uma abordagem mista pode ser uma combinação de metodologias quantitativas e 

qualitativas. O seu uso tem sido debatido de forma constante, o que tem tomado essa forma 

metodológica atrativa a muitos pesquisadores para estudar diversos fenômenos.  

Alguns estudiosos apontam que as crenças filosóficas em torno do paradigma de 

pesquisa podem ser agrupadas como positivismo, interpretativismo e realismo crítico 

(SOBH;PERRY, 2006). 

 

3.1.3 Positivismo 

 

O Positivismo desenvolve o raciocínio de que as pessoas e as coisas não são iguais 

(TICEHURST et al. 2000).  Os pressupostos ontológicos do positivismo relatam que o sujeito 

pesquisador e a pesquisa não são envolvidos em contato direto. 

O pressuposto epistemológico é que o conhecimento pode ser medido com precisão e 

os pesquisadores precisam dissociar a percepção do entrevistado com o objeto de pesquisa, 

isto é, devem-se isolar as percepções, idéias e opiniões dos pesquisadores quanto a um objeto 

a ser estudado (THOMAS, 2004). 

A abordagem metodológica é a utilização da lógica dedutiva para testar relações 

causais e teorias. Muitas pesquisas publicadas em Internacionalização têm utilizado o 

paradigma positivista, utilizando o teste de hipóteses, bem como grandes amostras com o uso 

da abordagem quantitativa (CHO;PRASAD, 2005).  Entretanto, estudos que exploram seres 

humanos como entidades sociais não fazem uso do paradigma positivista.  

 

3.1.4 Interpretativismo 

 

O Interpretativismo percebe a realidade e o conhecimento como subjetivos e os 

pesquisadores devem ter contatos com os sujeitos pesquisados para compreender a realidade e 

entender certos fenômenos (TICEHURST et al. 2000). Portanto, sua ontologia supõe que os 

pesquisadores que estudam um determinado “assunto” dependem do “ponto de vista” dos 

participantes/respondentes.  
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A epistemologia defende que neste caso o conhecimento adquirido precisa ser 

interpretado (HAIR et al. 2003). Investigações neste paradigma estão dentro da abordagem  

qualitativa e utilizam o raciocínio indutivo para produzir dados para a construção de teoria 

(SOBH; PERRY, 2006). 

É possível identificar muitos estudos qualitativos envolvendo a internacionalização de 

MPE´s, usando métodos como o estudo de caso e as entrevistas, que envolvem pequenas 

amostras, resultando assim análises não-numéricas (PHIRI; JONES; WHEELER, 2004).  

O terceiro paradigma, o Realismo crítico, aceita e contradiz alguns elementos de 

ambos os paradigmas já explorados. 

 

3.1.5 Realismo Crítico 

  

O Realismo crítico adere a dois pontos. O primeiro reconhece que a realidade é 

socialmente construída com significados identificados pelos participantes e interpretados 

pelos pesquisadores. Em segundo lugar, ele desafia a noção de que a realidade é puramente 

construída socialmente e aceita que os significados são independentes dos contatos diretos 

(THOMAS, 2004).  

O pressuposto ontológico do realismo crítico é que a realidade é baseada em fatos 

concretos e reais, mas que o conhecimento não pode ser acessado diretamente (EASTERBY-

SMITH et al. 2002).  

Miles e Huberman (1994) apresentam o "realismo transcendental" como rótulo para o 

realismo crítico e argumentam que o conhecimento dentro de um fenômeno social existe nas 

mentes das pessoas, bem como no mundo objetivo. Assim, eventos, experiências, estruturas e 

mecanismos podem ser interpretados utilizando métodos qualitativos e quantitativos de 

análise (SOBH; PERRY, 2006).  

Estudos recentes sobre a internacionalização de MPE´s têm combinado o realismo 

crítico com a abordagem qualitativa, a exemplo de Jansson e Sandberg (2008) Knight, 

Madsen e Servais (2004) e  Zucchella et al (2007). 

No Quadro 12, adaptado de Sobh e Perry (2006) resumem-se as principais diferenças 

entre interpretativismo, positivismo e realismo crítico. 
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Quadro 12: Características dos Paradigmas Interpretativismo, Positivismo e Realismo Critico 

 Positivismo Interpretativismo Realismo crítico 
 

Ontologia 
 

Realidade é real e 
apreensível. 

 
Vários locais e realidades 

"Construídas" . 

Realidade é "real", mas 
apenas de modo imperfeito e 

probabilisticamente 
apreensível. 

 
Epistemologia 

Objetivista: 
descobertas são 

verdadeiras. 

 
Subjetivista: 

descobertas são criadas. 

Objetivista Modificado: 
os resultados são, 
provavelmente, 
verdadeiros. 

 
 

Metodologias 
Comuns 

Experiências 
/ pesquisas: 

principalmente as 
preocupações com 
testes de teoria e 
verificação de 

hipóteses. 

Hermenêutica ou 
pesquisador: dialética 

é "apaixonada 
participante "dentro do 
mundo investigado. 

Estudos de caso e 
entrevistas convergentes; 

triangulação, 
interpretação e 

utilizados principalmente, 
métodos qualitativos e  

quantitativos. 
Fonte: Adaptado de Sobh e Perry (2006) 

 

Levando em consideração o entendimento sobre o paradigma de pesquisa, bem como 

as crenças filosóficas, a justificativa do paradigma de pesquisa deste estudo é discutida no 

próximo tópico. 

 

3.2 Justificativa do Paradigma de Pesquisa Adotado 

 

Segundo Thomas (2004) o que justifica a escolha de um paradigma são os métodos e o 

problema de pesquisa. Como a problemática está relacionada a práticas e processos sobre 

internacionalização e absorção do conhecimento, a  natureza da investigação é descritiva em 

vez de prescritiva, e exige raciocínio indutivo, em vez de lógica dedutiva. Assim, o realismo 

crítico e a metodologia qualitativa são considerados mais adequados para este paradigma de 

pesquisa. 

 

3.2.1 Seleção do Paradigma Realismo Crítico  

 

O Realismo crítico foi escolhido para fornecer uma compreensão mais profunda entre 

ambos os constructos (tanto o processo de internacionalização, como a absorção do 

conhecimento).  

Ilustrado na Figura 17, esta investigação requer links diretos com os sujeitos por meio 

de: 1) realidades subjetivas e objetivas (ontologia), 2) lógica indutiva do raciocínio 

(epistemologia), e 3) compreensão por meio de múltiplas realidades. 



86 
 

 
Figura 17: Implementação do Paradigma Realismo Crítico 

 Fonte: Gamage, Cameron e Woods (2003) 
 

3.2.1.1 Ontologia: realidade subjetiva e objetiva  

 

Ao investigar as realidades subjetivas e objetivas, o pesquisador pode obter 

primeiramente insights sobre o assunto.  A Figura 16 apresenta os dados objetivos sobre a 

capacidade de absorção e o processo de internacionalização das MPE´s considerados 

“elementos rígidos” como o governo, políticas e apoios para o desenvolvimento das MPE´s, 

crescimento internacional, materiais de domínio público impressos ou disponibilizados pela 

internet. A realidade subjetiva reflete sobre os “elementos flexíveis” como as percepções, 

valores, crenças, praticidade, sentimentos e experiências. 

Ambos os constructos são considerados complexos (DANA, 2003), pois os processos 

envolvem muitas pessoas e instituições. Mais especificadamente a internacionalização requer 

o envolvimento de profissionais com experiências em MPE´s e agências governamentais.  

Nesse caso, a realidade subjetiva forma a base principal desta pesquisa, pois estudos 

nesse campo exigem multidisciplinaridade de conhecimentos em Negócios Internacionais, 

Empreendedorismo e Gestão Estratégica, bem como habilidades para obter feedback dos 

stackholders, dos colaboradores, dos políticos, dos profissionais, dos pesquisadores, das 

instituições financeiras e o próprio mercado consumidor (JONES et al, 2004). 

Embora muitos estudos e relatos sobre o desenvolvimento de MPE´s sejam 

tendenciosos a buscar a realidade objetiva utilizando análises quantitativas (SMIDEC, 2004, 

2006), é possível ressaltar que nesse momento tais estudos muitas vezes negligenciam a 

realidade subjetiva, considerada uma “torneira” de riqueza sobre experiências e percepções 

sobre o assunto estudado (CRESWELL et al , 2003). 
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Embora o paradigma positivista (métodos quantitativos) forneça uma rigorosa 

evidência estatística, ele não descreve totalmente fenômenos complexos, como o processo de 

capacidade de absorção e internacionalização (ZALAN et al, 2004).  

Entrevistas e estudos de caso têm sido frequentemente utilizados em pesquisas sobre 

internacionalização a exemplo de Chetty et al (2004); Coviello e Munro (1997); Phiri et al 

(2004), e outros pesquisadores têm utilizado o método misto, a exemplo de Fenwick, Edwards 

e Buckley (2003) e Jansson et al, (2008).   

Embora estudos qualitativos em MPE´s envolvendo o tema internacionalização esteja 

no início, poucos estudos têm sido direcionados em países em desenvolvimento 

(PRASHANTHAM, 2004). Nesse sentido, esta investigação é compreendida como sendo um 

realismo-crítico-lógico-indutivo que visa descrever como a capacidade de absorção do 

conhecimento organizacional está presente no processo de internacionalização de MPE´s, em 

vez de explicar o fenômeno. 

 

3.2.2 Seleção da Metodologia Qualitativa 

 

A escolha da metodologia de pesquisa deve ser consistente com os aspectos 

ontológicos e as posturas epistemológicas (THOMAS, 2004). Neste caso, o paradigma  

realismo-crítico-lógico-indutivo corresponde à metodologia qualitativa.  

Na obtenção de uma compreensão mais profunda sobre o processo de 

internacionalização das MPE´s, o pesquisador deve estar dentro do contexto, explorando e 

procurando compreender o fenômeno. Isto permite ao pesquisador explorar os sentimentos, 

atitudes, experiências, conhecimento, valores e crenças sobre o tema (SEKARAN, 2003).  

Assim e relevante apresentar a abordagem de Yeung (1995, p. 314) que discute: "... o 

método de entrevista qualitativa pessoal é o mais adequado entre os métodos sobre temas que 

envolvem a internacionalização de negócios”. 

 

3.2.2.1 Respondentes 

 

A metodologia qualitativa é considerada a mais adequada quando o número de 

entrevistados é considerado baixo (HESSE-BIBER et al. 2006). No Brasil, um grupo 

considerável já iniciam suas atividades no mercado externo. Quando se leva em conta o 

Estado do Tocantins, esse número é baixo comparado aos demais estados da federação. Dados 

de 2009, o mais atualizado no Ministério de Comércio Exterior, apresenta que as MPE´s do 
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Tocantins não somam 0,01%, na participação nacional. O número cresce quando se 

relacionam a pessoa física (MDIC, 2011). 

No Quadro 13, são apresentados dados como, localidade e razão social, de todas as 

empresas exportadoras do Tocantins. 

 

Quadro 13:Relação de todas as empresas Exportadoras do Tocantins 

SEQ MUNICÍPIO EMPRESA 
1 Araguaina                                              Minerva s.a 
2 Guarai                                                 Bunge Alimentos s.a 
3 Campos Lindos                                          Abc-Indústria e Comércio s.a-Abc-Inco 
4 Pedro Afonso                                           Cargill Agrícola s.a 
5 Campos Lindos                                          Bunge Alimentos s.a 
6 Pedro Afonso                                           Bunge Alimentos s.a 
7 Campos Lindos                                          Cargill Agrícola s.a 
8 Presidente Kennedy                                     Ceagro Agronegócios s.a 
9 Gurupi                                                 Cooperativa dos podutores de carne e derivados 
10 Porto Nacional                                         Bunge Alimentos s.a 
11 Fortaleza Do Tabocao                                   Multigrain s.a 
12 Porto Nacional                                         Multigrain s.a 
13 Gurupi                                                 Bunge Alimentos s.a 
14 Campos Lindos                                          Ceagro Agronegócios s.a 
15 Campos Lindos                                          Ceagro Agronegócios s.a 
16 Peixe                                                  Colorgems Ltda 
17 Miranorte                                              Flora - Floresta Do Araguaia Conservas Alimentícias Ltda 
18 Araguaina                                              Irmãos Veroneze Ltda 
19 Nova Olinda                                            Masterboi Ltda 
20 Palmas                                                 Isabel Cristina Dinardi Garcia 
21 Palmas                                                 Kenerson Indústria e Comércio de Produtos Ópticos Ltda. 
22 Palmas                                                 A. Brasil Comercial Exportadora e Importadora Ltda. 
23 Aguiarnopolis                                          Asa Norte Alimentos Ltda 
24 Miracema Do Tocantins                                  Brazil Tropical Fruit Exportação e Importação Ltda 
25 Ponte Alta Do Tocantins                                Bonovagno Dias Aires 
26 Palmas                                                 Stock Trading Ltda 
27 Ponte Alta Do Tocantins                                Jadires Aires Pimenta 
28 Palmas                                                 Eurotins Comércio, Importação e Exportação de Artesanato 
29 Palmas                                                 Michelly Aires de Oliveira Franco 
30 Mateiros                                               Associação Comunitária dos Artesões e Pequenos Produtor 
31 Ponte Alta Do Tocantins                                Adelcina Rodrigues dos Santos 
32 Ponte Alta Do Tocantins                                Rita de Cassia Cunha Amaral 
33 Araguaina                                              M. E. J. Antonio Lobo 
34 Ponte Alta Do Tocantins                                Maria De Jesus Vieira Amaral 
35 Ponte Alta Do Tocantins                                Felismar Prudente de Oliveira 
36 Ponte Alta Do Tocantins                                Maria dos Anjos Pereira de Sousa 
37 Ponte Alta Do Tocantins                                Sonia Marcia Aires da Silva 
38 Ponte Alta Do Tocantins                                Reijane Pereira Nunes 
39 Ponte Alta Do Tocantins                                Jailson Aires Pimenta 
40 Ponte Alta Do Tocantins                                Jovita Pereira Pimenta Neta 
41 Mateiros                                               Janai Rodrigues da Silva 
42 Palmas                                                 Tocantins Secretaria de Estado De Saúde 
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43 Miracema Do Tocantins                                  Terra Fértil Exportação e Importação de Frutas Ltda 
Fonte: Mdic (2011) 

 

Mesmo de posse de informações do Mdic, a Secretaria de Indústria e Comércio do 

Tocantins-Seic-TO foi consultada sobre o cadastro das empresas. O fato é que na Seic-To esse 

quantitativo é de 25 empresas, e não de 43 como no Mdic. Na lista do Mdic constam todas as 

empresas que possuem atividades em comércio exterior. Entretanto, muitas delas possuem tão 

somente, a produção, ou posto de distribuição no Estado. 

Para o desenvolvimento do estudo todas as empresas foram consultadas. Foram 

identificados muitos endereços não existentes, telefones desatualizados e, provavelmente a 

razão social não é a mesma utilizada como nome fantasia, não sendo possível contatar muitas 

empresas, nem por meio de consultas em listas telefônicas, nem em sites de busca. 

Como o foco do estudo envolveu MPE´s, optou-se por definir as empresas estudadas 

pela classificação por porte adotada pelo BNDES e, aplicável a todos os setores, que segue 

resumida na Tabela 1.  

 

Tabela 1:Porte de Empresa 

Classificação Receita operacional bruta anual 
Microempresa  Menor ou igual a R$ 2,4 milhões 
Pequena empresa  Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões 
Média empresa Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões 
Média/grande empresa  Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões 
Grande empresa  Maior que R$ 300 milhões 

Fonte: BNDS (2011) 

 

3.3 Descrição da Pesquisa 

 

3.3.1 O Estudo de Caso  

 

 Para a elaboração do estudo, foi utilizado o método de estudo de caso, com o auxilio 

da pesquisa qualitativa, métodos de entrevistas, observação, notas de campo e análise 

documental. 

 Yin (1989) define estudo de caso como uma investigação empírica, que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, quando as fronteiras entre 

fenômeno e contexto não são evidentes, em que múltiplas fontes de evidência são utilizadas. 

Segundo Yin (1989) existe algumas categorias de estudo de caso. Destaca três: a exploratória, 

a descritiva e o estudo de caso explicativo.  
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 Para efeitos desta tese, foi escolhido o estudo de caso descritivo.  

 Segundo o autor, estudos de caso descritivos são utilizados para descrever os 

fenômenos naturais que ocorrem dentro de um cenário qualquer. Yin (1989) abre um “leque” 

de opções para o estudo de caso, exemplificando diversas situações em que podem ser 

utilizados. Seus exemplos envolvem empresas, indivíduos, lugares entre outros.  

  Com foco na análise do estudo de caso, McDonough e McDonough  (1997) sugerem 

que estudos de casos descritivos podem ser elaborados, também de forma narrativa. Assim, 

em alguns momentos, o texto de análise desta tese, leva em consideração a perspectiva de 

McDonough e McDonough (1997) que poderá ser perceptível na seção análise dos resultados. 

Yin (1989) também faz ressalva ao uso de protocolos em estudos de caso. Para o 

autor, protocolos são mais que um instrumento, pois contém os procedimentos e as regras 

gerais que deverão ser seguidas. A função do protocolo é a de aumentar a confiabilidade da 

pesquisa ao servir como guia para o investigador ao longo das atividades do estudo. 

Yin (1994) evidencia ainda que um protocolo contém o instrumento para a 

investigação, mas também os procedimentos e regras gerais que devem ser seguidas. 

Nesta etapa é apresentada a descrição detalhada dos métodos propostos para execução 

para o estudo. De certa forma esta etapa se torna um protocolo do que será executado. O 

método é apresentado em um processo de dezenove passos: 

 

As etapas envolvidas na pesquisa incluem: 

1) Definição do problema de pesquisa; 

2) Indicação dos objetivos geral e específicos; 

3) Escolha do paradigma de pesquisa e dos métodos; 

4) Escolha, localização e contato com os peritos e empresas, foco da fase preparatória 

do estudo; 

5) Revisão do instrumento de coleta de dados 

6) Realização da Fase I da entrevista -  preparatória -  visita in loco para entrevista 

com os peritos. Depois da entrevista com os peritos, o roteiro foi aprimorado e adequado para 

a aplicação com as 3 primeiras empresas. 

7) Gravação em Mp3 e anotações de campo da entrevista com peritos e empresas. 

8) Transcrição das entrevistas dos peritos e das três primeiras empresas; 

9) Narrativa descritiva dos peritos e das três primeiras empresas; 

10) Codificação  por temas, de maneira manual; 
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11) Levantamento das frequências dos indicadores encontrados na análise dos peritos 

e das três empresas; 

12) Realização da Fase II - Entrevista em profundidade com a quarta empresa. 

13) Gravação em Mp3 da entrevista, registro em bloco de notas da entrevista com o 

gestor, bem como das observações. Registro em modo digital dos processos produtivos da 

empresa;  

14) Analise documental; 

15) Transcrição das entrevistas; 

16) Narrativa descritiva da entrevista com o gestor; 

17) Codificação  por temas, de maneira manual; 

18) Levantamento das frequências dos indicadores encontrados; 

19) Levantamento de proposições sobre o estudo; 

 

De forma resumida, a Figura 18 ilustra os passos acima explicitados. Após a Figura foi 

feito um dos principais passos relacionados ao método de pesquisa. O objetivo é apresentar de 

forma contextualizada com base teórica os métodos utilizados no estudo. 

 
Problema de 

pesquisa 
  

Objetivo Geral 
  

Objetivos 
Específicos 

 

 

     Escolha 
do paradigma 
de pesquisa 

 Realização de 
entrevista com 

empresas 

 Realização da 
Fase I - 

entrevista com 
os Peritos e 

com as 3(três) 
primeiras 
empresas 

  
 

 
 
 
 

    Escolha, 
localização e 

contato com os 
peritos e, 

empresas para 
Fase 

preparatória 
 Transcrição, 

codificação e 
análise do 
conteúdo 

 Realização 
da Fase II – 

Estudo de caso 

  
 

      Revisão do 
instrumento de 
coleta de dados 
 

Figura 18: Resumo dos métodos utilizados nas duas fases 
Fonte: Da pesquisa (2012) 
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3.3.1.1 Definição do objetivo geral e específicos; 

 

 O objetivo geral foi estabelecido com o propósito de identificar quais são as 

características relacionadas com a Capacidade de Absorção do Conhecimento presentes em 

práticas de exportação em uma microempresa localizada no Estado de Tocantins. 

 Conforme exposto no início deste trabalho, a partir desse objetivo geral, foram 

estabelecidos sete objetivos específicos, reeditados nesta parte, visando facilitar a sua consulta 

pelo leitor e inseri-los no contexto deste tópico.   

 

Objetivos específicos quanto à exportação 

i. Identificar as razões pelas quais a empresa exporta; 

ii. Caracterizar o modo de entrada da empresa no mercado externo; 

iii. Identificar as barreiras encontradas no processo de exportação; 

iv. Identificar indicadores que classificam o grau de exportação das empresas; 

v. Descrever as características gerenciais do gestor chave no processo de exportação. 

 

Objetivos específicos quanto à capacidade de absorção do conhecimento organizacional 

i. Caracterizar as práticas de capacidade de absorção no processo de exportação; 

ii. Caracterizar o tipo de absorção do conhecimento em potencial e/ou realizada no 

processo de exportação. 

 

 Dessa maneira, no contexto do estudo, são identificados processos que podem 

contribuir para a internacionalização de empresas, a partir da exportação como: o domínio na 

busca de informações nas bases de dados do Ministério de Desenvolvimento Indústria e 

Comércio Exterior-MDIC; a compreensão e domínio na ferramenta gratuita Radar Comercial 

(explorada no estudo de caso); a organização de rotinas internas; as competências humanas 

relacionadas a técnicas administrativas de exportação, o processo de aprendizado da empresa, 

entre outras. 

 

 

3.3.1.2 O roteiro de entrevista semi-estruturada 
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O processo de pesquisa ocorreu em duas etapas. A primeira etapa, chamada “fase 

preparatória” com três peritos da área de comércio exterior e com três empresas exportadoras. 

As entrevistas com os peritos foram presenciais, já com as empresas foram feitas por 

telefone. As entrevistas foram conduzidas pelo uso de um roteiro a fim de exaurir o tema em 

questão (BRYMAN;BELL, 2007). Essa fase preparatória teve como objetivo obter um 

primeiro contato com a situação prática de internacionalização e a exportação visando 

aprimoramentos na etapa do estudo de caso desta pesquisa. Em outras palavras, serviu como 

uma espécie de pré-teste do roteiro. 

A segunda fase foi feita com uma empresa exportadora de artigos derivados de um 

capim existente somente no Jalapão, Município de Ponta Alto do Tocantins, na região do 

Jalapão, uma unidade de conservação ambiental. Nessa fase foi feito visita in loco, utilizando-

se do roteiro aplicado com as empresas participantes da Fase 1. Foi feito observação in loco 

sobre as práticas de exportação, utilizando-se de meios digitais para registro fotográfico. Foi 

utilizado blocos de notas, além da analise documental disponibilizada pela empresa. O roteiro 

de entrevista foi elaborado a partir de uma matriz de amarração (Apêndice C). 

 Segundo Mazzon (1981), a matriz de amarração é uma ferramenta de pesquisa que 

permite auxiliar o processo de análise. Primeiramente procura aderência e compatibilidade 

entre o modelo de investigação, os fins, e as técnicas de análise, levando em consideração a 

qualidade do tratamento dos dados quando da expectativa qualitativa. Segundo o autor, essa 

ferramenta municia uma abordagem sistêmica para a apreciação da qualidade da pesquisa, 

destacando que o emprego desse instrumento não deve ser respeitado como suficiente para a 

acepção de um arranjo sobre a metodologia, porém como um passo necessário para a 

assimilação clara de sua formatação, transparência e entraves. Conceitualmente esse processo, 

é combinado por uma estrutura matricial, interligando objetivos, referencial teórico e, por 

último as assertivas. 

O instrumento foi desenvolvido em duas fases. O primeiro roteiro passou pelo crivo 

dos especialistas e o segundo, aprimorado, foi aplicado aos empresários. 

 

3.3.1.2.1 Fase I 

 

A primeira fase do roteiro de entrevista foi projetada em formato semi-estruturado, 

como é apropriado para pesquisa indutiva e métodos exploratórios (MERRIAM, 2002; YIN, 

1994). Nesta fase, foram realizadas 3 (três) entrevistas in loco com os peritos e outras 3 (três) 
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entrevistas com empresas exportadoras do Tocantins. Essa fase foi de caráter preparatório 

para a execução do estudo de caso, apresentado na Fase II.  

A primeira fase teve o objetivo de levantar informações práticas sobre a área de 

comercio exterior e o comportamento das empresas frente a este processo. 

Os profissionais entrevistados na Fase I foram: um Consultor de empresas com 

escritório de agência de exportação; um pesquisador doutor, responsável pela disciplina de 

comércio exterior na Universidade Federal do Tocantins; e uma Gestora pública, responsável 

pelo programa de internacionalização na Secretaria de Indústria e Comércio do Estado do 

Tocantins.  

Com base no referencial teórico, foi elaborado o primeiro grupo de perguntas, 

submetido aos peritos, composto com dois grupos de perguntas. O primeiro relacionado ao 

processo de internacionalização, e o segundo sobre a capacidade de absorção.  

 

1) Assertivas para Identificar Processos de Internacionalização 

a) Por que as MPE´s optam por se internacionalizar?  

b) Como as MPE´s buscam oportunidades no mercado internacional?  

c) Quais os modos de internacionalização escolhidos pela maioria das MPE´s?  

d) Quais são os mercados preferidos pelas MPE´s para se internacionalizarem?  

e) Quais são as principais barreiras para a internacionalização?  

f) Dê sua opinião, por que de fato as empresas se internacionalizam? 

g) As empresas geralmente entram no mercado internacional conhecendo todos os processos? 

h) Quais são os principais erros cometidos pelas empresas ao se internacionalizarem? 

i) Em sua opinião, quais atividades de internacionalização a empresa deve dominar para o 

bom sucesso da internacionalização? 

 

2) Assertivas para Identificar Fatores relacionados à Capacidade de Absorção 

a) Como as empresas podem adquirir conhecimento sobre o processo de exportação? Onde 

elas podem adquirir esses conhecimentos? 

b) Uma vez adquirido o conhecimento, como a empresa pode distribuir a informação para o 

restante da organização? 

c) Como a empresa pode compreender permanentemente o conhecimento adquirido sobre a 

internacionalização? 

d) Depois de entendido o processo, e inserido no mercado, o que a empresa deve fazer para 

continuar exportando com sucesso?  
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 Depois de executado a pesquisa, anotações imediatas foram feitas. O objetivo desta 

etapa foi de explorar os conhecimentos sobre as práticas de internacionalização e exportação 

dos peritos. Depois da gravação e anotações, a transcrição foi feita de maneira manual. 

 As empresas participantes da fase I estavam relacionadas a três atividades distintas. A 

primeira comercializava filmes de poliéster e celofane; a segunda comercializava milho em 

commodities; e a terceira, carne em commodities. Veja que passei os verbos para o passado. 

Confira a redação sobre o tempo verbal a partir daqui. Deve ficar tudo no passado.  

 O roteiro de entrevista aplicado com essas empresas foi projetado especificadamente 

para ser aplicado aos proprietários  ou algum profissional  chave da empresa. 

Como recomendado por Cassel e Symon (1995), o roteiro de entrevista foi 

disponibilizado para os entrevistados no momento do agendamento da entrevista, visando 

uma preparação prévia do informante quanto aos tipos de informações necessárias à pesquisa. 

No Quadro 15 é apresentado o roteiro de entrevista construído (Apêndice C). 

 

Quadro 14: Fase I - Guia de Entrevista em profundidade 

Fator Temático Assertivas 
Background Relate um pouco sobre a empresa e como ela se interessou pela 

internacionalização. 
Tipo de abordagem Depois da abertura da empresa, em quanto tempo começou o processo de 

internacionalização? 
Razões para 
internacionalização 

Quais foram às razões que levaram a empresa a  entrar no mercado 
internacional? 

 
Escolha do mercado 

A empresa buscou algum tipo de informação mais específica antes de exportar? 
Ou mesmo contratou uma consultoria para pesquisa de mercado? 
Para quais países a empresa começou as atividades de internacionalização? 
Quais foram os principais motivos pela escolha desses países? 

Estágios para 
internacionalização 

Como ocorreram as etapas do processo de internacionalização? 

 
 
 
Grau de internacionalização 

De que maneira a empresa entrou no mercado internacional? 
Como é o relacionamento da empresa com os concorrentes internacionais, 
fornecedores, “redes”, mercado consumidor? Existe? Inicial? Maduro? 
A empresa conseguiu exportar ou consegue exportar com a ajuda de outras 
empresas, a exemplo de Joint Ventures, Aquisições e Fusões etc, ou faz o 
processo diretamente? 

 
 
 
 
 
 
Barreiras para a 
internacionalização 

A empresa teve barreiras para internacionalizar com relação aos recursos e 
conhecimento sobre o mercado internacional, a exemplo da produção de 
produtos (atendimento à demanda)? 
A empresa já teve problemas com relação aos serviços de venda, pós-venda, 
riscos e custos não calculados, logística, conhecimento limitado, quando 
instalada no mercado externo? 
As regras e normas impostas pelos governos estrangeiros, a exemplo de taxas de 
câmbio, concorrência, práticas comerciais diferentes, a linguagem 
mercadológica, diferenças culturais e informações sobre o canal de distribuição 
foram barreiras para a exportação? Quais dessas impactou mais? Por quê?  
Relate, por favor, alguns problemas com relação à expansão e evolução dos 
negócios por questões relacionadas às diferentes etapas do processo de 
exportação. 
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A empresa já tentou expandir os negócios, e não conseguiu por alguma barreira 
encontrada? 

Características ambientais Quais ações foram tomadas mediante as dificuldades com os fatores externos? 
Fatores específicos da 
empresa 

Quais fatores internos influenciaram na internacionalização? 
Foi possível tomar alguma decisão ou ação quando da identificado desses 
fatores? 

 
 
 
Influência do Gestor-Chave 

Em sua opinião, quais as características  que o proprietário ou o Gestor 
responsável pelas atividades de internacionalização deve possuir para facilitar 
ou mesmo potencializar a decisão para internacionalizar? 
Quais dessas características o proprietário ou o proprietário da empresa possuía? 
A ausência das outras prejudicou o processo? 
Em sua opinião, quais atividades de internacionalização a empresa deve dominar 
para o bom sucesso da internacionalização? 

 
 
Aquisição do conhecimento 

O senhor percebe, dentro da atividade de internacionalização, a existência de 
troca de informações e experiências com empresas do mesmo setor? Isso ocorre 
com frequência? Como? 
Em caso de ocorrencia, essa iniciativa ocorre por conta dos funcionários ou 
existe algum incentivo por parte da empresa? 

Assimilação do 
conhecimento 

Os novos conhecimentos adquiridos são difundidos dentro da empresa? Como e 
com que frequência ocorrem? 

 
 
 
Transformação do 
conhecimento 

A empresa aproveita a experiência de projetos anteriores em novos, ou ela 
prefere partir do marco zero? 
Como a empresa percebe que os funcionários aplicam novos conhecimentos na 
prática? Eles possuem essa habilidade latente? 
A empresa possui alguma política de incentivo à instrução dos trabalhadores? 
Como isso ocorre?  
Atualmente a empresa permite a utilizção das informações para o 
desenvolvimento das atividades, ou mesmo, experimentação? 

 
 
Exploitation do 
conhecimento 
 

Qual foi o último produto lançado pela empresa? Ele foi considerado produto 
inovador ou tradicional? 
É foco da empresa inovar em produtos? 
É política da empresa utilizar novas tecnologias nos processos administrativos 
ou de produção? 
A empresa possui rotinas ou processos sitemáticos que propiciam à empresa 
explorar o conhecimento existentes? 

 
 
Perfil do respondente 

Nome e posição; 
Ano de serviço com essa empresa e tempo de experiência de trabalho; 
Educação e exposição Internacional; 
Objetivo pessoal e Visão; 
Gênero e Idade 

Fonte: Da pesquisa (2012) 

 

3.3.1.2.2 Fase II 

 

Conforme exposto, a segunda fase da pesquisa foi elaborada com uma empresa 

exportadora, produtora de artigos derivados de um capim existente somente no Tocantins. A 

empresa foi escolhida, em função do produto especifico da região, e pela facilidade do acesso 

às informações. 

 Nesta fase foi feito um estudo de caso. Para sua execução, foi levada em consideração 

a experiência obtida a partir das demais entrevistas. O roteiro utilizado na Fase I foi 

reaplicado. Entretanto observações, anotações in loco, fotos e análise dos documentos 

contribuíram para a análise de conteúdo. 
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3.4 Constituição do Método de Coleta Dados 

 

O Quadro 16 foi construído para apresentar as técnicas de coletas de dados utilizadas 

no estudo, levando em consideração as duas fases e adotando-se as orientações de Merriam 

(2002). 

 

Quadro 15:Técnicas de coleta de dados utilizados para o estudo 

 
Objeto de estudo 

Site Documentos Entrevista Observação 
 in loco 

Notas de campo 

Fase I 
Consultora   X   
Professor    X   
Gestora Publica X X X   
Empresa A X  X   
Empresa B X  X   
Empresa C X  X   

Fase II 
Empresa D  
(estudo de caso)  

X X X X X 

Fonte: Da pesquisa (2012) 

 

3.4.1 Entrevistas 

 

Como recomendado por May (2001), os métodos de entrevista na pesquisa qualitativa 

são geralmente nos formatos não estruturados e semiestruturados e, na atual pesquisa, foram 

utilizados ambos.  

A entrevista foi o método escolhido, pois permite que o pesquisador adquira mais 

insights sobre as percepções, opiniões, experiências e atitudes dos respondentes. Essa 

abordagem também permite a compreensão das emoções e sentimentos dos entrevistados, o 

que, segundo Ticehurst et al. (2000), facilita a interpretação de seus pensamentos.  

Thomas (2004) sugere que as respostas das entrevistas sejam longas, isso facilita no 

momento da análise, principalmente quando os temas são complexos.  

Segundo Wilkinson e Young (2004), a entrevista telefônica é o meio mais rápido para 

o pesquisador fazer um levantamento. Com essa metodologia, o pesquisador persuade os 

entrevistados em potencial para participar. A desvantagem da pesquisa telefônica é que o 

pesquisador fica incapaz de observar a expressão visual e precisa contar com a entonação de 

sua voz. 

As entrevistas face a face servem para uma análise mais aprofundada, além de ser 

consideradas o meio mais prático para lidar com fenômenos complexos, entre os quais se 
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destacam ambos os temas desse estudo. Nesse caso, o pesquisador pode observar gestos e 

expressões faciais dos respondentes, o que permite uma compreensão e interpretação mais 

profundas (HESSE-BIBER et al. 2006).  

Assim, a partir da triangulação dos dados coletados, por meio das entrevistas face a 

face, por telefone, documental, observação in loco e sites, considera-se possível fazer 

inferências mais confiáveis sobre as informações obtidas (FLICK, 2002).  

A entrevista contribuiu também para o desenvolvimento de um próximo 

relacionamento com os entrevistados (DANIELS; CANNICE, 2004), o que também 

possibilitou ao pesquisador descobrir respostas inesperadas e informações detalhadas dos 

respondentes.  

O processo de entrevista em profundidade seguiu os passos sugeridos por Thomas 

(2004) e Daniels e Cannice (2004). O fluxo do processo de entrevista é descrito no Quadro 

16.  

 

Quadro 16:O Fluxo do Processo de Entrevista para pesquisa 

Fase de Abertura 

♣ Saudações. 
♣ Apresentação. 
♣ Estabelecer um bom rapport discutir assuntos gerais. 
♣ Descrever o estudo: o propósito e a importância da pesquisa. 
♣ Enfatizar a valorização pela importância da participação. 
♣ Confirmação de sigilo e anonimato. 

Fase de Pergunta-Resposta 
♣ Questionar e Sondar seguindo o roteiro de entrevista. 
♣ Escuta ativa e atenciosa ao longo das respostas. 
♣ Gravação e anotação dos fatos pertinentes e mencionados ou ainda notados durante as sessões. 
♣ Marcação do tempo conforme acordado. 
♣ Ritmo moderado das sessões de entrevista, evitando-se longos momentos de silêncio. 
♣ Manter relacionamento: buscar um clima harmonioso e sem tensão para o entrevistado. 

Fase de Encerramento 
♣ Esclarecer os pontos questionados, e algumas dúvidas, revisar o que foi conversado rapidamente.  
♣ Agradecer de maneira profissional e amiga. 
♣ Follow-up: para uma maior cooperação. 
Fonte: Adaptado de Thomas (2004) e Daniels e Cannice. (2004). 

 

As etapas apresentadas no Quadro 16 facilitaram o processo de entrevista. De certa 

forma foram seguidos praticamente todos os passos sugeridos pelos autores. Porém, em 

alguns casos, a entrevista teve que ser ajustada por conveniência do pesquisador, e outras 

vezes para garantir um clima mais confortável para o respondente. 
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Como a entrevista em profundidade foi feita com pessoas que ocupam cargos 

estratégicos, esta precisou ser conveniente para eles. Isso foi necessário para incentivar a 

cooperação e a “boa vontade” para discutir os temas.  

Além disso, os entrevistados se sentiram mais confortáveis quando perceberam que o 

roteiro não estava sendo um instrumento rígido e mecânico, e que a “conversa” estava 

correndo livremente (WILKINSON; YOUNG, 2004).  

Foi percebido que era necessário investir mais tempo no estabelecimento de harmonia 

e ambientação para execução da entrevista, comportamento esse conhecido como rapport. 

Embora a entrevista fosse guiada pelo roteiro, o processo se tornou mais uma 

“conversa” do que uma entrevista formal efetivamente, conforme comenta Yeung (1995). 

Na primeira entrevista, realizada com a Empresa A, procurou-se seguir rigorosamente 

o roteiro. Mas esse procedimento ficou inviável e inadequado. Por essa razão, o roteiro foi 

flexibilizado visando atender ao caráter dinâmico do processo. 

 

3.4.2 Documentos 

 

São considerados documentos aplicáveis às abordagens quantitativas e/ou qualitativas 

materiais publicados e não publicados, impressos ou digitais, tais como: relatórios da 

empresa, memorandos, cartas, relatórios do governo, e-mail, sites, imagens e artigos de jornal 

(SILVERMAN, 2001).  

A principal vantagem da investigação em documentos é a comprovação dos dados. 

Quando estes já existem e são disponibilizados pelas empresas, e tornam fonte rica de insights 

sobre o fenômeno pesquisado (MERRIAM, 2002). 

Além da consulta em sites, a empresa D, utilizada no estudo de caso, concedeu 

documentos inerentes ao processo produtivo, a exemplo da ficha técnica produtiva, utilizada 

como padrão de qualidade dos produtos (ver anexo A), bem como leis que comprovam a 

regularização do produto comercializado (Anexo B). 

A gestora publica, concedeu o plano de ação do Governo do Estado do Tocantins, 

onde constam as ações voltadas para as empresas de comércio exterior, bem como o programa 

de cultura internacional que será desenvolvido em 2012 com as empresas exportadoras do 

Estado (ver anexo E). 

 

3.4.3 Observação Inloco 
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Thomas (2004) afirma que ações “falam” mais alto que palavras. Nesse sentido, as 

observações “falam” mais alto que autorelatos. Hair et al. (2003) sugerem que um 

entrevistador pode observar situações descritas pelos entrevistados para ratificá-las, ou mesmo 

para procurar erros ou distorções em eventos reais.  

O pesquisador também pode observar eventos que os entrevistados podem ser 

incapazes, ou relutantes, em compartilhar, quando do último caso, torna-se insensível, 

indelicado, e/ou imprudente fazê-lo. A observação contribui também na construção de teorias, 

ou mesmo para gerar e constatar preposições. Esta técnica pode enriquecer as interpretações, 

especialmente em pesquisa qualitativa (DE GEER;BORGLUND;FROSTENSON, 2004). 

No presente estudo foi utilizada a observação como fonte adicional de informação. Os 

entrevistados, neste caso os peritos, concederam essa oportunidade, o que tornou o estudo 

mais expressivo e compreensível. Na II etapa de pesquisa, feita com a empresa D, objeto do 

estudo de caso, também foi utilizada a observação com o método de pesquisa.  

Foi possível perceber aspectos comportamentais, como expressão facial, olhares em 

reflexão entre outros aspectos que contribuíram de certa forma para o entendimento do estudo 

(DE GEER et al. 2004).  

Embora a observação seja um método simples de coleta de dados, ela exige “precisão 

meticulosa, atenção aos detalhes e paciência" (TICEHURST et al. 2000). Com a visita in loco 

na empresa D, foi possível perceber a rotina administrativa e produtiva da empresa.  

Com a autorização do gestor, foi registrado por meio de câmera digital, o estoque, o 

processo produtivo e alguns os produtos da empresa. Com a visita foi possível perceber o 

relacionamento do gestor com os colaboradores, tanto da área administrativa, quanto da 

produção. Na oportunidade foi possível presenciar um novo colaborador do processo 

produtivo recebendo capacitação sobre o processo produtivo (Figura 48). 

 

3.4.4 Notas de Campo 

 

Notas de campo é um método de coleta de dados que objetiva auxiliar o pesquisador a 

registrar os pensamentos e impressões durante todo o processo de entrevista em profundidade, 

bem como no processo de observação (BRYMAN; BELL, 2007). As notas de campo foram 

feitas por meios de gravações em MP3 e bloco de notas. As notas e gravações foram tomadas 

inicialmente na Fase I, por telefone, o que propiciou melhor preparação para a Fase II. 
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3.5 O Processo de Coleta de Dados 

 

Esta seção descreve os procedimentos de coleta de dados, conforme descrito e 

explicado anteriormente. 

Em função da localidade e acesso, as entrevistas tiveram formatos diferenciados. Na 

Fase I a pesquisa exploratória e preparatória com os peritos foi conduzida pessoalmente. A 

pesquisa com as três primeiras empresas foi desenvolvida por telefone; Na Fase II a pesquisa 

desenvolvida com a empresa D foi feita inicialmente por telefone e, posteriormente, in loco. 

 

3.5.1 Fases do Estudo 

 

Os peritos foram cuidadosamente selecionados pela sua experiência, conhecimento e 

conveniência para respondem ao roteiro (LINSTONE;TUROFF, 1979). 

Como já apontando anteriormente, optou-se inicialmente entrevistar um professor 

universitário, depois uma gestora pública e, por último, uma consultora. Os dados foram 

obtidos entre os meses de Agosto e Outubro de 2011. A Consultora com escritório em 

Goiânia, capital do estado de Goiás, e os outros dois entrevistados na cidade de Palmas, 

Capital do Tocantins. 

O professor universitário era responsável pela “cadeira” de comércio exterior na 

Universidade Federal do Estado. A consultora foi indicada por know-how do pesquisador e 

após ser contatada, concordou em participar da entrevista. A gestora pública foi contatada na 

Secretaria de Indústria e Comércio do Tocantins, sem nenhuma indicação. Após receber 

explicações sobre a pesquisa concordou em participar da entrevista. 

Todas as entrevistas foram gravadas por meio de equipamento eletrônico Mp3. 

Após cada entrevista, a informação foi imediatamente inserida em um documento, no 

qual aditamentos e interpretações foram adicionados enquanto o conteúdo da conversa ainda 

estava recente e claro. Esta precaução foi a de assegurar que a informação não se perdesse, 

nem tampouco fosse esquecida. 

Uma vez digitada e inserida dentro dos temas apropriados, continuavam-se as 

entrevistas. Após a conclusão das entrevistas e inserção das respostas, os dados foram 

analisados manualmente. 
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Os resultados preliminares forneceram insights importantes para cada constructo, o 

que facilitou refinar o roteiro de entrevista para a próxima fase, a entrevista em profundidade 

com os empresários. 

A realização das entrevistas in loco com os especialistas foi sobremaneira 

enriquecedora. Os especialistas demonstravam preocupação em contribuir ao máximo com o 

estudo e, se prontificavam a oferecer o máximo de informações e detalhes. Dessa maneira, 

suas contribuições permitiram aprimoramentos no roteiro utilizado para as entrevistas nas 

empresas. 

A Fase de entrevista com as empresas foi realizada em 3 (três) cidades do Estado do 

Tocantins. Ponte Alta do Tocantins, Araguaina e Gurupi. Dois públicos foram entrevistados. 

O primeiro grupo composto pelos proprietários e o segundo pelos membros-chave 

responsáveis pelo processo de internacionalização, conforme recomendado por Welch et al. 

(2002). Em duas empresas foram os proprietários e, nas outras duas, gestores de comércio 

exterior. 

Para garantir o sigilo em relação à identidade das empresas, neste estudo as empresas 

foram identificadas como: Empresa A, Empresa B, Empresa C e Empresa D. As três primeiras 

empresas, A,B,C foram entrevistadas inicialmente com caráter exploratório para que o 

assunto pudesse ser melhor compreendido e, então, com mais profundidade estudar a empresa 

D.  

Na Empresa D, a pesquisa foi feita em duas etapas. A primeira etapa envolveu a 

aplicação de um roteiro, utilizado também nas outras três empresas.  Na segunda etapa, após a 

análise das quatro entrevistas, o pesquisador voltou a campo e, in loco, observou a rotina da 

empresa D, recolheu documentos e fez anotações e observações sobre o processo produtivo. 

 Com a preocupação em detalhar ainda mais o processo de investigação, no próximo 

tópico será detalhado os critérios para a escolha das quatro empresas. 

 

3.5.2.1 Critérios de Seleção 

 

Considerando algumas características do estudo tais como: o tema exportação de 

cunho estratégico; poucas empresas operando no mercado internacional no Tocantins;  

resistência exacerbada pela partilha de informações por estas empresas sobre o tema comércio 

exterior, as empresas de mais acesso e disponibilidade foram escolhidas para participar do 

estudo. 
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Com a indicação da Secretaria de Comércio Exterior do Tocantins duas empresas 

foram contatadas e se dispuseram a contribuir com o estudo. Outras duas foram contatadas 

diretamente pelo pesquisador, sendo indicadas por sua rede de relacionamentos, tendo como a 

Universidade Federal do Tocantins como interveniente.  

Com base nas classificações para micros e pequenas empresas - MPE´s, e que este 

estudo adotou, os entrevistados foram abordados com base nos seguintes critérios:  

 

a) MPE´s envolvidas em atividades internacionais, e mais especificamente em 

exportação; 

b) MPE´s registradas no Departamento de Planejamento e Desenvolvimento de 

Comércio Exterior – DEPLA na Secretaria de Comércio Exterior – SECEX e na Secretaria de 

Indústria e Comércio do Estado do Tocantins;  

c) MPE´s com faturamento até R$ 16 milhões por ano; 

e) MPE´s com sede no Estado do Tocantins;  

 

3.5.2.2 Acesso às informações 

 

Antes de executar o trabalho de campo, foi necessária a participação em dois 

seminários de operações de comércio exterior do Ministério de Comércio Exterior - MDIC 

com o objetivo de adquirir mais conhecimentos sobre o assunto, fazer network e obter 

entrevistas. 

O primeiro seminário ocorreu em 23 de agosto de 2011 e o segundo, em 27 de 

setembro do mesmo ano. O local do evento foi à esplanada dos Ministérios em Brasília, 

gerenciada pela Secretaria de Comércio Exterior, conforme já explorado.  

Foi tentado aproximação com várias empresas que participavam do seminário. No 

entanto, quando se identificava como pesquisador e apresentava o objetivo do estudo, os 

empresários e executivos de maneira sutil, agradeciam e recusavam o convite.  

Antes do seminário, o pesquisador solicitou apoio aos organizadores do evento para 

que pudesse ser apresentado aos presentes. Entretanto, essa tentativa que poderia facilitar o 

acesso aos empresários e executivos também foi mal sucedida. 

O ministério se dispôs a enviar um e-mail para os participantes do evento logo após o 

seu termino e aqueles que tivessem interesse em contribuir com a pesquisa que retornassem o 

e-mail. Em duas ligações feitas ao ministério a agente responsável não confirmou o retorno de 

nenhuma empresa para participar da pesquisa. 
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Assim, de posse da relação das micro e pequenas empresas exportadoras do Tocantins, 

disponibilizadas no sítio do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior e 

também disponibilizadas pela Secretaria de Indústria e Comércio do Estado do Tocantins 

todas as empresas que fizeram parte da listagem foram contatadas de maneira direta por 

telefone, mediante apresentação de oficio. Mesmo apresentando a seriedade e o sigilo da 

pesquisa, apenas quatro concordaram em participar do estudo. 

Durante o processo de aceite, os gestores reencaminhavam o contato para outros 

departamentos de menor nível hierárquico e estes respondiam que não possuíam autorização 

para passar as informações, nem fazer compromissos com a entrevista. Sendo relutantes na 

contribuição exigiram ofícios para que o processo e a autorização fossem analisados com mais 

profundidade. Quando ocorria essa solicitação, de imediato o oficio era enviado. Porém, por 

muitas vezes, as empresas não respondiam a solicitação. 

Outra dificuldade foi a localização in loco das empresas. Muitas empresas, por não 

constarem em lista telefônica, ou em sites, tiveram que receber visita in loco. Entretanto, em 

muitos casos, essa etapa foi de frustração, pois foi possível identificar endereços inexistentes, 

local vazio, sem empresa instalada e até casos de outra empresa instalada no endereço 

postado. 

 

3.6 Análise de Dados 

  

3.6.1 Transcrição 

 

As entrevistas foram gravadas utilizando um leitor de MP3 (STOCKDALE, 

2002). Em média foram necessárias 12 horas para a transcrição, por entrevista. As 

transcrições resultaram em cerca de 9 a 20 páginas cada, variando de empresa para empresa.  

Optou-se por organizar os dados da pesquisa por meio da classificação de conceitos e 

categorias/temas, método sugerido por Ghauri (2004). Assim, a codificação da pesquisa foi 

feita de maneira tradicional/manual. 

 

3.6.2 Procedimentos de Codificação e Análise 

 

3.6.2.1 Métodos de Análise de Dados  
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Etapa I  - o processo de codificação, em primeiro momento,  envolveu a transcrição e 

o armazenamento dos dados. Em segundo, foram utilizados os documentos impressos e 

digitais, e por fim, observação inloco. 

Etapa II  - envolveu a organização da codificação descritiva, onde os dados foram 

organizados em arquivos do Word para a codificação manual. Para auxiliar na codificação os 

resultados foram estruturados em quadros e depois na forma de tabelas para a contagem de 

frequência. 

 Etapa III - envolveu a codificação dos fatores comuns no processo de 

internacionalização e capacidade de absorção. 

Foram levantados, com base na codificação, os temas e os determinantes do processo 

de internacionalização e práticas de exportação, bem como os fatores relacionados à absorção 

do conhecimento (HESSE-BIBER et al. 2006). 

 As análises foram construídas por meio da técnica de análise de conteúdo, o que 

contribuiu para a codificação de temas. Nessa fase foi possível detectar os temas/categorias: 

Tipo de abordagem, Razões para internacionalização, Escolha do mercado, Estágios para 

internacionalização, Grau de internacionalização Barreiras para a internacionalização, 

Características ambientais, Fatores específicos da empresa, Influência do Gestor-Chave, 

Aquisição do conhecimento, Assimilação do conhecimento, Transformação do conhecimento 

e Exploitation  do conhecimento. 

 

3.6.2.2 Análise Temática  

 

De posse da análise temática foram feitas as contagens das frequências, com base na 

codificação, ou seja, uma análise das ocorrências de temas e indicadores (BRYMAN; BELL, 

2007). 

No caso desta tese, a codificação por temas/categorias é composta por duas partes, a 

primeira sobre a internacionalização e as práticas de exportação e a segunda sobre capacidade 

de absorção. Na primeira parte foram encontrados os temas/categorias de análise: razões para 

internacionalização, modos de entrada, barreiras para internacionalização e a influência do 

gestor no processo de internacionalização. A segunda parte, os temas/categorias aquisição, 

assimilação, transformação e exploitation do conhecimento.  

 

3.6.2.3 Análise de Conteúdo 
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A análise de conteúdo foi escolhida como método de análise, pois suas vantagens 

envolvem a análise conjunta de métodos qualitativos e a análise do conteúdo por meio da 

categorização temática, já citada anteriormente. 

De acordo com Titscher et al. (2000) análise de conteúdo é um dos mais utilizados 

métodos para análise de texto entre os conjunto de métodos empíricos na investigação em 

ciências sociais. 

Para Babbie (2001), a análise de conteúdo pode ser definida como o estudo da 

comunicação humana gravada. É essencialmente uma operação de codificação, levando em 

consideração, que a codificação é um processo de transformar dados brutos em um roteiro 

padronizado. 

Bryman (2004) aponta que o objeto de análise de conteúdo pode ser qualquer tipo de 

comunicação registrada, ou seja, transcrições de entrevistas, discursos, protocolos de fitas de 

observação, vídeo, documentos escritos em geral entre outros. 

Gillham (2000) explora que a essência da análise de conteúdo é identificar 

substantivos, declarações, afirmações que realmente “dizem alguma coisa”. O autor explora a 

existência de duas formas de análise de conteúdo: a clássica e a análise de conteúdo 

qualitativa. Para efeitos deste estudo, será levada em consideração a segunda forma. 

Frente a este cenário, Mayring (2000) define a análise de conteúdo qualitativa como 

abordagem empírico-metodológico controlada por meio dos textos, dentro de seu contexto de 

comunicação, seguindo as regras de conteúdo analítico, seguindo regras de passo a passo, sem 

quantificação.  

Titscher et al. (2000) sugere estruturá-los por meio de núcleo e categorias. O núcleo é 

uma ferramenta central de qualquer análise de conteúdo, é um o seu sistema de categorias. A 

cada unidade de análise deve ser estruturado uma ou mais categorias. As categorias são 

entendidas como definições operacionais de variáveis 

Mayring (2003) enfatiza os seguintes pontos: 

i. Ajustar o material a ser analisado de maneira a respeitar as experiências do 

pesquisador, opiniões, sentimentos, a situação da produção de texto, aspectos sócio–

culturais do documento, levando em consideração o efeito da mensagem. 

ii. Sistematizar a análise baseada em regras: O material deve ser analisado passo a passo, 

seguindo as regras pontuadas pelo pesquisador como a elaboração do material de 

conteúdo em unidades de análise. 
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iii. Categorias no centro de análise: Os aspectos de interpretação de texto, seguindo as 

questões de pesquisa e colocados em categorias, que foram cuidadosamente 

fundamentadas e revisto dentro do processo de análise. 

iv. Assunto de referência, em vez de técnica: não utilizar meramente um conjunto de 

técnicas para análise do texto. A conexão com o tema concreto de análise deve ser um 

ponto muito importante para a análise de conteúdo qualitativo. Os procedimentos de 

análise de conteúdo devem ser adaptados em função do tema e seu contexto. 

v. Análise guiada da teoria: a pesquisa qualitativa precisa ser orientada e equilibrada pelo 

rigor teórico. O estudo empírico deve estar relacionado ao estudo teórico e integrado 

na análise. 

vi. Inclusão de medidas quantitativas: As análises quantitativas são especialmente 

importantes quando se tenta generalizar os resultados. É questão de fatos, e está 

triangulação é argumentada em favor da integração de métodos qualitativos e 

quantitativos e foi levantada por muitos pesquisadores entre eles (DIEKMANN, 2003; 

KELLE, 2001;  MAYRING, 2001) 

 

3.6.2.4. Análise da Contagem de Frequência 

 

Depois de feita à codificação, a contagem das frequências foi executada. Nesse caso os 

temas relevantes e os indicadores da internacionalização e absorção do conhecimento são 

elencados. A contagem foi feita por temas. Primeiro pelos por peritos, depois empresa a 

empresa.  

O processo de contagem da frequência torna possível a visualização quantitativa dos 

temas e indicadores de condução a internacionalização e ajuda a compreender características 

individuais. 

 O método também permite comparar e contrastar esses fatores entre as empresas, e 

entre os peritos, assim, semelhanças e diferenças podem ser identificadas e exploradas. O 

procedimento para a contagem e execução da frequência ocorreu da seguinte forma: 

A Parte 1 – Foram identificados todos os temas/categorias e seus indicadores em cada 

empresa e depois foi levantado às ocorrências de determinantes da cada tema. Por fim, 

calculou-se o número total de empresas que mencionam o tema. 

A Parte 2 - É o “extrato” dos resultados da Parte 1. Os dados são colocá-los em 

colunas, indicando em qual tema o indicador está relacionado e a qual empresa está vinculada. 
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Na Parte 3 - Foram determinados e identificados os fatores comuns a partir dos dados 

analisados nas Partes 1 e 2. A contagem para cada tema foi apresentada e os indicadores mais 

comuns foram determinados. 

 

3.6.3 Resumo da Análise de Dados  

 

A seção acima descreveu como os dados foram analisados. Os comentários dos 

entrevistados na íntegra e notas de campo foram analisados manualmente. Os dados foram 

organizados em tópicos, em temas descritivos e contagem de frequências temáticas.  

Um resumo da seção de análise de dados é mostrado na Figura 19. 

  Transcrição   
   

 
  

  Notas de campo tais como: 
entrevistas, sites, documentos 
digitais, impressos e fotos. 

  

   
 

  

  Abordagens para codificação 
-Codificação descritiva 
- Codificação por temas 

  
Manualmente 

   
 

  

Área temática  Método de Análise  Por frequência 
 
Figura 19:Resumo da seção - Análise de dados 
Fonte: Da pesquisa (2012) 
 

 

3.7 Credibilidade da Pesquisa: Confiabilidade, Validade e Triangulação  

 

A Credibilidade de investigação em pesquisa qualitativa criou um forte debate, 

particularmente sobre o paradigma positivista (PARTINGTON, 2002). Guba e Lincoln (1994) 

sugerem que confiabilidade e autenticidade são os critérios para avaliar a qualidade da 

pesquisa. Enquanto a confiabilidade diz respeito à exatidão e correção da pesquisa, a 

autenticidade leva em conta o amplo impacto da investigação (BRYMAN; BELL, 2007). O 

Quadro 18 descreve os componentes e as descrições desses dois critérios.  

 

Quadro 17: Descrição de confiabilidade e autenticidade 

 COMPONENTE DESCRIÇÃO 
 
 
 

Credibilidade 
(validade interna) 

O estudo foi feito com suporte teórico 

Transmissibilidade  Os resultados da pesquisa podem ser generalizados em 
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Confiabilidade (validade externa) todo ambiente social. 
Confiança O estudo pode ser replicado (confiabilidade externa) 
Confirmabilidade 
(objetividade) 

O pesquisador atua de boa-fé quando da 
realização de pesquisas. 

 
 
 
Autenticidade 

Justiça A pesquisa representa diferentes 
pontos de vista dos atores sociais 

Ontológica A pesquisa contribui pra uma melhor compreensão 
de certos fenômenos. 

Educativo A pesquisa ajuda os outros a apreciar 
novos "pontos de vistas” 

Catalítico A pesquisa funciona como um impulso para agentes de 
mudança. 

Tático A pesquisa permite que outros façam alterações 
Fonte: Guba et al (1994) e Bryman e Bell (2007).  

 

Para garantir a confiabilidade e autenticidade, a presente pesquisa estabeleceu e 

cumpriu  critérios que proporcionassem um lógico entendimento de todo o processo durante a 

condução do estudo. O projeto inicial de pesquisa, os métodos de coleta e a análise de dados 

foram cuidadosamente apresentados para resolver problemas de validade, confiabilidade e 

triangulação. 

 

3.7.1 Confiabilidade 

 

A Confiabilidade de um estudo é demonstrada pela capacidade de produzir os mesmos 

resultados quando o estudo é replicado (BLOOR;WOOD, 2006).  A metodologia utilizada 

neste estudo foi usada justamente para alcançar a confiabilidade proposta pelos autores.  

Isto foi tentado na presente pesquisa, por meio de: 1) Um projeto de pesquisa em 

conformidade com o paradigma de pesquisa selecionado como sugerido por Cavana et al. 

(2001), o design e processo de replicação recomendados por Thomas (2004); 2) A concepção 

de um roteiro de entrevista para ambas as fases de coleta de dados para ajudar a garantir que 

todos os entrevistados fossem submetidos às mesmas questões e procedimentos de entrevista 

conforme indicado por Flick (2002); 3) Os métodos de coleta de dados descritos com 

precisão, incluindo o fluxo de entrevistas, como recomendado por Daniels e Cannice (2004), a 

seleção e o plano de amostragem, conforme recomendado por Eisenhardt (1989), o acesso aos 

entrevistados, conforme recomendado por Wilkinson e Young (2004), e 4) descrição 

detalhada  dos procedimentos para análise de dados, tais como transcrição, codificação e 

análise de processos, conforme apontado por Bryman e Bell, (2007). 

Assim, o projeto de pesquisa, a criação dos roteiros de entrevista, os métodos de coleta 

de dados e os procedimentos para análise contribuem para a confiabilidade da pesquisa, 
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permitindo que outros pesquisadores possam replicar o estudo. Entretanto, outra preocupação 

é a validade da pesquisa.  

 

3.7.2 Validade 

 

A validade refere-se à proporção em que a pesquisa produz uma versão exata dos fatos 

(BLOOR; WOOD, 2006). Na abordagem qualitativa, a validade ou credibilidade é percebida 

de duas formas: interna e externa. Estas formas são explicadas a seguir.  

A credibilidade da pesquisa, ou validade interna, diz respeito à capacidade de um 

pesquisador para se ajustar aos dados para um determinado quadro teórico (BRYMAN; 

BELL, 2007). Para obter a validade interna, a pesquisa deve utilizar uma combinação de 

temas e sub-temas discutidos por autores e pesquisas já validadas (EISENHARDT, 1989). O 

que foi utilizado constantemente neste estudo em ambos os constructos. 

A transferibilidade, ou validade externa, implica que os resultados da pesquisa podem 

ser generalizados em todo ambientes sociais. Generalização nesse caso refere-se à aplicação 

dos resultados para outros contextos mesmo que esta seja reproduzida em populações 

diferenciadas (BLOOR; WOOD, 2006).  

A abordagem qualitativa e o realismo crítico são ricos em generalizações, isso ocorre 

por meio das análises de casos, mesmo que estes possuam pequenas amostras (HESSE-

BIBER et al. 2006).  

A generalização analítica é conseguida por meio do estudo qualitativo: 1) estudo de 

casos proposto por Yin (1994), em entrevistas com especialistas, e na entrevista em 

profundidade com gestores ou pessoal-chave; 2) adoção de amostragem intencional, como 

recomendado por Cavana et al. (2001). Esta última foi alcançada centrando-se sobre as 

MPE´s exportadoras do Tocantins; 3) relato das evidências e resultados de maneira detalhada 

para que seja possível a réplica, conforme já explorado. 

Assim, a validade foi alcançada por meio da comparação com as teorias e ideias de 

outros autores. Consequentemente, o que melhoraram a transferibilidade, a credibilidade e a 

generalização dos resultados. Além disso, a confiabilidade e a validade precisam ser 

trianguladas. 

 

3.7.3 Triangulação 
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A Triangulação é obtida pela combinação de métodos ou fontes de dados para 

melhorar a consistência dos relatos em fenômenos sociais (BRYMAN; BELL, 2007).  

A triangulação no estudo atual foi alcançada por meio de:  

1) triangulação de fontes de dados na forma de entrevistas, observações, documentos  

e notas de campo; 

2) cruzamento dos roteiros de entrevistas entre os peritos e empresários/gestores em 

duas fases de pesquisa, a entrevista por telefone exploratória e entrevistas in loco em 

profundidade; 

3) validação das transcrições das empresas selecionadas por meio de uma abordagem 

de conveniência realizada em setembro e outubro de 2011; 

4) relato dos resultados por meio de áreas temáticas. 

 

3.8 Questões Éticas 

 

As questões éticas não podem ser ignoradas. Se a pesquisa envolve o risco de agredir 

ou alterar a integridade de uma das partes do estudo, deve ser solicitada a autorização para sua 

execução frente aos comitês de ética competentes (BRYMAN; BELL, 2007). 

As questões éticas surgem em toda conduta de pesquisa, e são sustentadas por dois 

princípios fundamentais: a honestidade e o respeito aos direitos dos indivíduos (TICEHURST 

et al. 2000). Os indivíduos podem ser compreendidos como os pesquisadores, participantes da 

pesquisa, patrocinadores da investigação, entre outros que se envolvem diretamente com o 

estudo (THOMAS, 2004).  

O pesquisador deve cumprir os códigos de ética e conduta, tais como a obtenção do 

consentimento do entrevistado, protegendo-os de danos e riscos, permitindo-lhes a livre 

escolha de responder ou não às perguntas que lhe forem convenientes. Os indivíduos também 

devem ser protegidos, quando à confidencialidade e anonimato, se assim preferirem 

(BRYMAN; BELL, 2007). 

Uma solicitação de participação foi enviada aos respondentes (cópia desse documento 

é apresentado em Anexo). A carta foi redigita pela coordenação do curso de pós-graduação da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, apresentando o pesquisador. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Esta seção descreve os resultados obtidos com as entrevistas feitas com três peritos e 

os informantes das quatro empresas. Foi possível identificar alguns fatores não citados no 

referencial teórico relacionados com a prática empresarial e, também, com a realidade 

brasileira sobre o comércio exterior, tais como: tecnologias gratuitas disponíveis às empresas, 

eventos importantes, cursos e órgãos de apoio a exportação.  

 As empresas participantes foram escolhidas por quatro atividades distintas. A primeira 

comercializava filmes de poliéster e celofane; a segunda comercializava milho em 

commodities; a terceira, carne em commodities; a quarta fabricava e comercializava joias com 

base em capim dourado. 

Objetivou-se, com o estudo das três primeiras empresas, obter maior compreensão 

sobre os fenômenos, para então, na quarta empresa, identificada como “empresa D”, ser 

desenvolvido o estudo de caso. A escolha por tal empresa envolveu justificativas como a 

origem tocantinense da mesma, bem como pelo produto ter sua cadeia produtiva 

integralmente no Tocantins.  

A Figura 20 apresenta o esquema geral dessa seção.  

  Análise dos 
resultados 

  

     
Peritos  Características básicas  Empresas 

     

Internacionalização 
(práticas de 
exportação) 

 Estrutura de análise  Capacidade de 
Absorção 

  
 

   

 
Razões para 

internacionalização 

 Narrativa/descritiva 
- 

Identificação de 
Temas/categorias e 

indicadores 

 Aquisição do 
conhecimento 

Grau de 
internacionalização 

   Assimilação do 
conhecimento 

Modo de entrada no 
mercado 

internacional 

 Contagem das 
frequências  
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Figura 20: Esquema ilustrativo análise dos resultados 
Fonte: Da pesquisa (2012) 
 

 Com a Figura 20 é possível compreender, de maneira geral, o caminho da análise. 

Inicialmente foram analisadas as características gerais, tanto dos peritos, como das empresas. 
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No caso dos peritos, informações como formação, área de atuação, tempo de experiência entre 

outras. No caso das empresas, informações relativas à quantidade de colaboradores, tempo de 

experiência no mercado internacional, produtos comercializados entre outros. 

 Depois de apresentadas às características básicas, optou-se por analisar duas 

estruturas: A internacionalização focada em práticas de exportação e a Capacidade de 

Absorção. Para cada estrutura foi feito um texto narrativo-descritivo onde foi possível 

identificar os temas/categorias e os indicadores a eles relacionados. 

 Após essa identificação, foi realizada a contagem de frequência dos indicadores na 

qual foi apresentada em tabelas. De posse dos dados oriundos da análise, e já transformados 

em tabelas, foi possível fazer uma síntese comparativa entre esses indicadores e também 

verificar os indicadores comuns. 

 

4.1 Peritos da Área 

 

4.1.1 Entrevista como o professor universitário 

 

O professor Airton Cançado era Bacharel e Doutor em Administração com ênfase em 

comércio exterior, titular da disciplina de comércio exterior na Universidade Federal do 

Tocantins. Em 2011 possuía oito anos de experiência na área ministrando a disciplina, bem 

como proferindo palestras. 

 

4.1.1.1 Processo de Internacionalização (práticas de exportação) 

 

O professor Airton iniciou a explanação apontando que, de maneira geral, as 

empresas, principalmente as pequenas e médias, iniciam o processo de internacionalização em 

busca de novos mercados. “É como se fosse um mecanismo de defesa, uma proteção, caso a 

demanda local fique prejudicada por conta da sazonalidade, ou qualquer outro motivo” 

afirmou o professor. Nesse caso, a exportação passa a ser uma alternativa para os negócios.  

Se o caso for sazonalidade, a empresa corre o risco de ficar com produção em estoque, 

e a exportação passa a ser uma estratégia alternativa, caso o mercado domestico não consiga 

absorvê-la. 

Segundo o professor, desde meados de 2003, as MPE´s vêem conseguido apoio para 

exportação. Por meio da agência brasileira de promoção de exportações e investimentos – 

Apex-Brasil, essas empresas passaram a ter acesso às informações sobre o mercado externo. 
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 Segundo Apex-Brasil.com (2011) a Apex-Brasil atende empresas de todos os portes, 

com foco nas pequenas e médias, e em todos os estágios de maturidade exportadora. A 

Agência atua estrategicamente para inserir mais empresas no mercado internacional, 

diversificar e agregar valor à pauta de produtos exportados, aumentar o volume 

comercializado, consolidar a presença do País em mercados tradicionais e abrir outros 

mercados para os produtos e serviços brasileiros. Para isso, oferece orientações nas áreas de 

Informação, Qualificação para Exportação, Promoção Comercial, Posicionamento e Imagem, 

bem como apoio à Internacionalização.  

A Agência apoia 79 setores da economia brasileira, divididos em seis grandes 

complexos produtivos: alimentos e bebidas; moda; tecnologia e saúde; casa e construção 

civil; entretenimento e serviços; e máquinas e equipamentos. Além de trabalhar a imagem 

desses setores, por meio de ações de marketing abrangentes e, da divulgação para 

empresários e consumidores de mercados com forte potencial comprador. 

Instância de formulação estratégica, a Apex-Brasil produz estudos de inteligência 

comercial e competitiva com o objetivo de orientar as decisões das empresas nacionais 

sobre o ingresso em mercados internacionais. 

Em seu esforço para internacionalizar as empresas nacionais, a Apex-Brasil possui 

Centros de Negócios espalhados pelo mundo, que são plataformas destinadas a auxiliar as 

empresas brasileiras nos principais mercados globais. 

As Unidades de Atendimento em dez estados brasileiros têm o objetivo de atender 

mais de perto as empresas nacionais. O trabalho de capacitação para exportação é 

desenvolvido em 26 núcleos operacionais espalhados pelo Brasil. 

Para atrair investimentos diretos para o País, a área de Investimentos da Apex-

Brasil trabalha com foco na identificação de oportunidades e na promoção de eventos 

estratégicos, além de dar apoio ao investidor estrangeiro durante todo o processo de 

prospecção e instalação no Brasil. 

Na cooperação internacional, a Apex-Brasil coordena importantes fóruns 

mundiais, como o Fórum de CEOs Brasil-EUA, o Comitê Econômico e de Comércio 

Conjunto Brasil-Reino Unido (Jetco), o Fórum Brasil-México, o Fórum Brasil-Índia, 

entre outros.  

A agência brasileira preside ainda, desde 2008, a Associação Mundial das 

Agências de Promoção de Investimentos (Waipa) e, desde 2009, a Rede Ibero-Americana 

de Organismos de Promoção Comercial (RedIbero). Em 2009, a Apex-Brasil foi eleita 

pelo Banco Mundial a segunda melhor agência em atendimento ao investidor entre 181 
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instituições de todo o mundo, e a primeira da América Latina e do Caribe 

(APEXBRASIL.COM, 2011) 

O professor ponderou que “os números da Apex são quase exponenciais em relação à 

quantidade de empresa, o volume de negócio, participação em feira, inteligência comercial e 

por aí vai”. Segundo o entrevistado, a maioria das MPE´s, até mesmo em função do seu 

tamanho e, acesso as informações, acessavam o mercado internacional por meio de 

exportação direta. A partir de seu crescimento e, conquistas no mercado internacional, 

melhoram o know how e, depois, podem fundir-se, ou mesmo criar uma nova empresa. Nesse 

momento a maioria evolui em sua categoria, saem de pequena para média, ou de média para 

grande. Ocorrem até mesmo consórcios entre empresas. Nesse caso, diversas empresas do 

mesmo ramo “fecham containers” para atender maiores clientes no exterior.  

Ainda, de acordo com o professor, existia um consórcio de sucesso em Nova Friburgo, 

no Rio de Janeiro, de empresas que operavam dessa forma. O professor ressaltou, que mesmo 

por meio de consórcios, as empresas mantinham suas identidades. 

Segundo o professor, os principais mercados para essas categorias de empresas eram 

os Estados Unidos, a Europa, a África, a América Central e a América Latina, o Sudeste 

asiático e a Oceania. Alguns mercados são mais procurados em função da demanda e outros 

pelas coincidências culturais e de língua. 

Para o professor, existiam algumas barreiras quando o assunto é exportar. A primeira 

era a burocrática. Mesmo depois da criação do Siscomex em 1993 - um sistema de comércio 

exterior eletrônico - as dificuldades ainda estavam presentes, principalmente quando a questão 

era sobe a legislação. A segunda barreira foi a língua. De certa forma as pequenas e médias 

empresas possuíam dificuldades em encontrar colaboradores com segunda ou terceira língua. 

Principalmente quando se refere ao Tocantins, um Estado novo e em desenvolvimento. A 

terceira barreira é foi a capacidade produtiva. As empresas deste porte não possuíam, de certa 

forma, alta produção para atender o mercado doméstico e o mercado externo 

concomitantemente. 

As empresas devem empreender esforços, sobremaneira alto, para compreender a 

legislação nacional e, também a legislação internacional. As empresas também podem ter 

problemas neste sentido, envolvendo também o conhecimento da cultura internacional. 

Segundo o professor “por vezes o produto não é aceito porque contraria alguns quesitos 

relacionados à cultura”.  

Antes de inserir no mercado internacional era necessário planejar, afirma o professor. 

Segundo ele muitas empresas podem se frustrar ao tentar internacionalizar-se. Os custos para 
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tal atividade são diferentes das atividades no mercado doméstico, e na maior parte das 

ocorrências, são desconhecidas do empresário. Então, um estudo mais aprofundado sobre 

todos os aspectos relacionados às barreiras são efetivamente necessários. 

O processo de exportação era um processo demorado, executado em longo prazo. As 

empresas não poderiam compreender que seriam inseridas no mercado internacional 

rapidamente. Era necessário aprender, aprimorar e absorver o conhecimento sobre a atividade. 

Segundo o professor, muitas empresas acreditavam que a internacionalização seria a solução 

para todos os problemas, por vezes, é um erro pensar dessa forma. 

O professor ressalta, que, quando se refere a Commodities, por exemplo, o processo 

devia ser mais planejado ainda. A negociação às vezes era feita meses ou, até anos antes. O 

câmbio, a qualidade do produto, as especificações e às características são profundamente 

analisadas e negociadas para essa atividade. Pode ser um risco investir sem conhecer a 

oscilação cambial.  

O professor alerta que, para o sucesso da atividade, era necessário conscientizar a 

organização sobre todo o processo, buscando o envolvimento de todos colaboradores para a 

atividade. O segundo ponto era buscar parceiros com experiência para orientações pontuais, 

como legislação e custo.  

Era necessário a empresa superar o trauma do erro ao optar pela exportação. 

Provavelmente a empresa não teria sucesso em todos os processos e, que o aprendizado com o 

erro poderia ser fator consciente, antes e após a exportação.  

O gestor nesse momento se tornaria peça fundamental, principalmente quando 

ocorriam problemas inesperados. Todas as atividades, pelo menos no início, eram 

centralizadas nele. Assim, o gestor deveria ser um líder, um motivador de equipe. Possuindo 

também conhecimentos técnicos sobre o produto e, além de ser também um bom negociador. 

 

4.1.1.2 Processo de Absorção do conhecimento 

 

As MPE´s possuem características diferentes das grandes. Quando se trata de busca de 

informações, por exemplo, provavelmente elas buscam e encontram informações mais 

rapidamente por meio de empresas aduaneiras ou trades, ou seja, terceirizam o trabalho, 

justamente por essas possuírem know-how de exportação. Essas empresas possuíam contato 

com potenciais clientes, negociação segura com os clientes, domínio da língua estrangeira, 

conhecimento sobre isenção de impostos, parceiros aduaneiros, domínio dos softwares e 

programas de exportação entre outras habilidades, que dificilmente as empresas que “novas” 
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no mercado exportador possui. Nesse caso, as terceirizadas contribuem para a inserção da 

empresa no mercado, entretanto esta não concede a empresa os caminhos traçados. 

Avaliava, o professor, que a  dificuldade em absorver o conhecimento vinha do fato de 

as empresas terceirizadas reterem as informações, que naturalmente, proporcionam sucesso na 

exportação. Assim, para que ocorra aprendizado interno, a empresa deveria também, por 

conta própria, buscar informações além das fornecidas pela terceirizada. Muitos órgãos 

ofereciam tais informações, de maneira gratuita, a exemplo do Serviço brasileiro de Apoio as 

pequenas e médias empresas-Sebrae, da Agencia brasileira de promoção de exportação e 

investimentos-Apex-Brasil, da Federação das Industrias do Estado do Tocantins-FIETO, do 

Ministério do desenvolvimento da industria e comércio exterior-Mdic entre outros. Assim a 

experiência, os acertos, e os erros com o processo de internacionalização “passavam a fazer 

mais sentido”, afirma o professor.  

Para o professor, terceirizar não era de todo ruim, pois responsabiliza um grupo para o 

processo de exportação, o que para uma pequena ou algumas médias empresas se torna 

inviável financeiramente.  Destaca, ainda, que a absorção do conhecimento em pequenas e 

médias empresas poderia ocorrer de maneira setorizada. Nesse caso a informação fica apenas 

no departamento responsável pela atividade. Neste sentido, as informações sobre o processo 

de internacionalização poderia chegar de maneira indireta aos demais departamentos por meio 

de mural de avisos, intranet, e-mail etc. O professor acrescentou que para a melhoria continua 

e o aperfeiçoamento das práticas de exportação, era importante que o responsável, na maioria 

das vezes um funcionário, não monopolize o conhecimento adquirido. 

Algumas estratégias utilizadas poderia ser a elaboração e registro em manuais, criação 

de fluxogramas, ou até mesmo a implantação de um sistema de informação gerencial, de 

maneira que todas as informações, como diálogos importantes, transações aduaneiras, 

mudanças de legislação, cultura dos países entre outras fiquem disponíveis para outros 

usuários. 

Monitorar o mercado é um esforço que as organizações devriam habituar-se. Algumas 

ferramentas eram utilizadas para tal acompanhamento, a exemplo do Radar Comercial e do 

Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior via Internet - ALICE-Web. Ambos 

eramo sites produzidos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior-

MDIC que ofereciam dados internacionais ao empresário. 

O ALICE-Web possuía relatórios antigos sobre o comportamento de compra, demanda 

entre outras. Como as informações eram propiciadas pelo Radar Comercial a empresa podia 

efetuar prospecções de mercado, com base na inteligência comercial da Apex Brasil. 
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Inclusive, ressaltou o professor, a empresa poderia identificar demandas pontuais pelo produto 

que comercializa. A empresa precisava fazer as primeiras simulações e, com o aprendizado, 

essa prática se tornava automática.  

No Quadro 19, é apresentada a avaliação do perito entrevistado sobre os processos de 

internacionalização e sobre a os inputs necessários para a absorção do conhecimento. 

 

Quadro 18: Categorias/temas e indicadores de Internacionalização e Capacidade de Absorção  

sobre a perspectiva do Professor 

INTERNACIONALIZAÇÃO e PRÁTICAS DE EXPORTAÇÃO 
Categorias/temas Indicadores Autores Relacionados 

Razões para 
internacionalização 

Sazonalidade de venda no mercado doméstico 
Novos mercados 

 

Hollensen (2001) 
Abdul Rashid e Tan 

(2002) 
 

Grau de 
internacionalização 

Conhece algumas culturas dos países de 
exportação. 

Possui bons relacionamentos com os clientes. 
Exporta com ajuda de Trade. 

Conhecer bem a concorrência e suas vantagens 
Boa equipe de gestão 

Johanson  e 
Mattsson (1988) 
Bell; Mcnaughton 

(2000) 
Zahra e George (2002) 

Modo de entrada no 
mercado internacional 

Exportação 
Importação 

 

Root (1994). 
Hill (2007) 

Barreiras para 
internacionalização 

Habilidades dos colaboradores (linguagem) 
Capacidade produtiva 

Questões Burocráticas e de legislação 
Cultura internacional diferente da doméstica 

 
Leonidou (1995) 

Influencia do gestor 
chave 

Negociador 
Motivador 

Conhecimento técnico sobre o produto 

 
Aaby; Slater (1989). 

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO 
Categorias/temas Indicadores Autores Relacionados 

Aquisição do 
conhecimento 

Experiência do dia-a-dia 
Cursos no SEBRAE, Fieto, Apex-Brasil, Alice-

Web, Radar Comercial e Mdic 
Empresas terceirizadas 

Zahra;George (2002). 

Assimilação do 
conhecimento 

Internet, Mural de avisos, e-mail´s 
Reuniões 

Szulanski (1996) 

Transformação do 
conhecimento 

Manuais, Fluxograma 
Registro diário em sistema de informação 

 
 
Zarah;George, (2002) 

 
Exploitation 

Uso frequente do Alice Web 
Domínio do Radar comercial 

Zarah;George (2002) 
Cohen; Levinthal (1990) 

Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

4.1.2 Entrevista com consultora em comércio exterior 

 

A entrevistada foi Fernanda Bueno, sócia e gerente da Atlas Consultoria e Assessoria 

em comércio exterior e internacionalização de empresas. Fernanda é graduada em 

Administração com ênfase em comércio exterior e especialista em negócios internacionais. Já 
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atuou como responsável gerencial de empresas de comércio exterior e atua como consultora 

há quatro anos. 

 

4.1.2.1 Processo de Internacionalização (práticas de exportação) 

 

O processo de internacionalização, principalmente quando se trata de exportação, 

apresentou ser um bom negócio para empresas brasileiras.  Segundo a consultora, existiu 

incentivo para exportação e, em algumas situações, isenção de impostos.  

Quando a empresa é optante pela tributação simples nacional possuía vantagens como 

o desconto de taxas e impostos. Se a empresa optasse por lucro real e presumido, ela possuía 

custos apenas com a contribuição social e o imposto de renda. Em muitos casos as empresas 

eram isentas de IPI, PIS, COFINS e ICMS. A gestora afirmou que, quando a empresa 

conseguia comprovar que aquisição da matéria prima era para produção de produtos para 

exportação era beneficiada até mesmo redução de impostos. Esse benefício poderia chegar a 

toda cadeia produtiva. 

A consultora evidenciou que esses benefícios são dentro do Brasil. A empresa ganha 

notoriedade no mercado doméstico e credibilidade com bancos quando o assunto é sobre 

financiamentos, além de também fortalecer sua marca no mercado doméstico. Tornou-se 

segundo ela, uma vantagem, quando a questão era marketing institucional, “inúmeras portas 

são abertas”, ressalta a consultora. 

Muitas empresas iniciavam a operação no mercado internacional por não ter demanda 

suficiente no Brasil. Muitas atividades possuíam sazonalidade de produtos, outras 

apresentavam produção empurrada, por vezes sem planejamento, e acabam ficando com 

estoque sem demanda. Segundo a gestora a produção empurrada não tinha nenhuma relação 

com o mercado. A empresa produz para depois comercializar. Uma alternativa para escoar 

essa produção passava a ser o mercado internacional. 

O primeiro passo era registrar todas as licenças. O processo era iniciado na Receita 

Federal, pela documentação estadual e pela municipal. Segundo a consultora “a empresa deve 

estar toda redondinha para exportar”.  

A empresa solicita o Registro de Habilitação do Despachante Aduaneiro-Radar. O 

sistema Radar é a habilitação que a empresa recebia para operar no comercio exterior. Essa 

habilitação era conseguida em uma unidade da Receita Federal. Para esta solicitação, a 

empresa não poderia possuir nenhum protesto ou irregularidade tributária. Depois de liberado 
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o Radar, a empresa recebia uma senha para cadastrar os despachantes. Nesse momento a 

empresa já está habilitada para exportar. 

Para a consultora, depois de regularizada a empresa deveria investir em marketing 

internacional para buscar parceiros e compradores. Participar de feiras, congressos, adaptar o 

site na internet, qualificar equipe para contato telefônico no exterior, material gráfico 

adaptado para atender o mercado internacional, entre outras ações eram necessárias para o 

início da atividade. 

A maioria das empresas opta por exportava inicialmente por contato direto ou por 

trading. A segunda opção - trading -  é muito procurada pelo fato da empresa inicialmente 

não possuir conhecimento sobre o processo. 

A Trading é uma empresa que faz a intermediação da negociação no mercado 

internacional. Possui CNPJ próprio. Para iniciar suas atividades deve ter capital acima de R$ 

166.000,00. 

Segundo a consultora, não era uma constante, mas a maioria das empresas que 

iniciavam as atividades com joint venture, aquisições e fusões estão saindo da categoria de 

média empresa e se tornando grandes, se já não são grandes efetivamente.  

Para o início das atividades as pequenas e médias empresas buscavam mercados com 

menos distâncias, a exemplo do hábito de consumo, cultura e língua. A América latina tem 

sido muito procurada, assim como os países do MERCOSUL e Aladi, composto pelos países 

(Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, 

Uruguai e Venezuela). 

Muitas empresas preferiam não buscar países da Europa no início da operação, 

levando em conta o alto número de exigências em certificados de qualidade. Segundo a 

consultora, esses processos são conhecidos entre as empresas como barreiras não tarifárias. 

As empresas desses mercados não eram tão exigentes quanto a prazo e preço, mas solicitavam 

muitas licenças.  

A consultora orientou os clientes a buscarem parceiros comerciais, pelo menos no 

início do processo, em regiões com menores barreiras tarifárias, a exemplo do Haiti, 

Venezuela, República Dominicana, Bahamas entre outros. 

Segunda a gestora, uma barreira latente era a língua. Muitas empresas possuem a 

resistência em operar no mercado internacional por não conseguirem profissionais com perfil 

comercial com duas ou três línguas. O inglês era a língua base. Todo profissional de comércio 

exterior que tinha a função comercial deveria ter o domínio da língua, principalmente aqueles 

que trabalham com call Center.  
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O que contribuiu muito, segundo a consultora, era a empresa ter um quadro de 

colaboradores interessados e motivados em levar a empresa ao sucesso na operação. O gestor 

responsável pela área de relações internacionais deveria ser persistente, pois nem sempre o 

sucesso virá rapidamente, muito pelo contrario, na maioria das ocorrências, esse processo é 

lento, gradativo. Sentimentos como pressa e ansiedade poderia prejudicar o bom andamento 

da operação. 

 

4.1.2.2 Capacidade de absorção  

 

As pequenas e médias empresas, de maneira geral, possuíam resistência para ingressar 

no mercado internacional por “pensar” que o processo de internacionalização envolvia poucos 

grupos empresariais, ou pelo menos para um grupo seleto de empresas com características 

especiais. 

Segundo a gestora,  já existia um grupo de empresas, que de maneira arrojada, iniciava 

o processo de internacionalização buscando informações por conta própria, participando de 

cursos, buscando informações na internet e até ligando para concorrentes. Era possível 

perceber interesse do governo federal em divulgar informações sobre o processo de 

exportação. Existia a Federação das Indústrias, a Apex-Brasil, agencia responsável pela 

promoção à exportação, que contribuiu muito para todo o processo. 

O Sebrae também ofereceu muitos cursos para as empresas, muitos deles gratuitos, 

enviando também consultores para avaliação e diagnóstico da estrutura. Divulgam, de 

maneira pública, passos sobre o processo de exportação em sites federais. O Mdic, por 

exemplo, oferta cursos sem ônus para os empresários. Segundo a gestora existem muitos 

canais hoje disponíveis para a coleta de informações. 

Participar de eventos ou congressos municia o gestor de muitas informações que talvez 

fossem alcançadas somente com a prática. Muitas empresas não se preocupavam com os 

detalhes, a exemplo, da maneira como ocorrem os pagamentos em transações internacionais. 

Segundo a consultora, ocorrem com frequência situações de a empresa atender clientes 

aventureiros solicitando altas cargas. Assim, nesse momento é necessário a empresa conhecer 

os procedimentos legais para se proteger contra “calotes” ou inadimplências.  

A Gestora apontou que existem diversas formas para garantir o recebimento da 

mercadoria. Entre elas, o cliente pode efetuar o pagamento à vista, ou pelo menos parte dele. 

Se o cliente recusar, o pagamento pode ser feito por carta de crédito. Com esse processo 

ambos ficam seguros. O intermediador passa a ser um banco, que fica responsável por todo o 
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processo de recebimento. O banco se comunica com a empresa brasileira informando que uma 

carta de valor X, chegou da empresa Y do País Z. 

Segundo a gestora, o banco poderia enviar a carta de crédito por e-mail, onde constam 

os detalhes sobre a mercadoria. São descritas a quantidade, os prazos, as cores, entre outras 

informações. Todas as informações constantes na carta de crédito devem ser cumpridas. 

O documento para iniciar a negociação é conhecido como pro-forma invoice, 

documento de responsabilidade do exportador, emitido a pedido do importador, para que este 

providencie a licença de Importação, dentre outras providências.  

Este documento é o modelo de contrato mais frequente, formaliza e confirma a 

negociação, desde que devolvido ao exportador, contendo o aceite do importador para as 

especificações contidas. Este documento não gera obrigações de pagamento por parte do 

importador.  A fatura Pro Forma deve ser emitida no idioma do país importador ou em inglês, 

conforme modelo no Anexo F (MDIC, 2011). 

Além do recebimento da mercadoria, outros cuidados devem ser tomados, como o 

preenchimento da nota fiscal (ver Anexo G). Erros são frequentes quando a falta de 

experiência, ou mesmo a falta de informação sobre o processo estão presentes. Para a gestora 

erros básicos como a inserção do código de exportação na nota fiscal, inserção de dados sobre 

a isenção de imposto - quando ocorrem, são dois exemplos que podem incidir em problemas 

com o fisco. 

Para a gestora, informações difundidas entre os funcionários sobre a operacionalização 

do processo e, também quanto às tendências do mercado contribuem para o sucesso da 

internacionalização. 

Não conhecer a cultura do mercado de destino se torna, por vezes, em barreiras para a 

internacionalização. A gestora relata uma experiência de exportação para o Haiti. Segundo ela 

foram enviados sacos com capacidade de 50 libras embalando o produto. Porém, o Haiti, 

adquiria os produtos em embalagens de 22 libras. A gestora exclamou “no Brasil tivemos que 

confeccionar sacos com essa capacidade!”. 

As informações devem ser disseminadas dentro da organização. A consultora ressalta 

que esse processo parece ser simples. Porém, a experiência aponta ser uma operação em longo 

prazo. Segundo ela “o resto da empresa ainda não entende. O processo é lento”.  

No início, o processo de partilha do conhecimento tem que começar pelo gestor 

responsável ou pelo próprio proprietário. Em muitas situações as vendas não ocorrem de 

imediato. Neste caso, a organização precisou compreender que o processo está no início e, 

que as vendas iriam ser alavancadas com o tempo, e se tornaria uma rotina.  
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A consultora explanou que essas informações podem ser disseminadas inicialmente 

por meio de murais, intranet - quando a organização possuir, inserção de bandeiras dos países 

compradores espalhadas pela empresa, entre outras ações. Nesse caso, os gestores devem ser 

criativos para espalhar a cultura exportadora pela empresa. 

Para garantir o conhecimento adquirido a empresa poderia optar pela contratação de 

estagiários. “A ideia é sempre descentralizar”, ressaltou a consultora. Registrar informações 

em um portfólio, estruturar um documento ou mesmo um software onde seja possível o 

registro sobre ocorrências, negociações e informações importantes sobre os clientes. Todo 

esse esforço poderia ser feito para garantir a partilha do conhecimento. 

Segundo a consultora, “fazer com que as pessoas dividam o conhecimento não é 

fácil”. O responsável sempre quer se sentir importante e, isso se torna mais complexo quando 

se trata de pequenas e médias empresas. O responsável pela atividade se sente “dono” da 

informação. 

Para continuar operando com sucesso no mercado internacional a empresa não pode 

acomodar, relatou a consultora. Deve-se sempre buscar inovar em produtos, atender os 

clientes de forma personalizada e conhecer o mercado continuamente, pois situações externas, 

a exemplo da mudança de legislação frequentemente prejudicam as negociações.  

No Quadro 20, é possível perceber a opinião da consultora frente aos processos de 

internacionalização e absorção do conhecimento. 

 

Quadro 19: Categorias/temas e indicadores de Internacionalização e Capacidade de Absorção  

sobre a perspectiva da Consultora 

INTERNACIONALIZAÇÃO E PRÁTICAS EXPORTAÇÃO 
Categoria/temas Indicadores Autores Relacionados 

 
Razões para 

internacionalização 

Isenção de impostos 
Vantagem em função do marketing institucional. 

Credibilidade para financiamento 
Escoar produção sem demanda no mercado 

doméstico 

Hollensen (2001) 
Abdul Rashid e Tan 

(2002) 

Grau de 
internacionalização 

Conhece algumas culturas dos países de 
exportação. 

Exporta com ajuda de Trade. 
Economia de escala 

Diferenciais competitivos 
Tecnologia da informação 

Marketing 

Johanson  e 
Mattsson (1988) 
Bell; Mcnaughton 

(2000) 
Zahra e George (2002) 

Modo de entrada no 
mercado internacional 

Importação 
Exportação 
Joint Venture 

Root (1994). 
Hill (2007) 

Barreiras para seleção 
de mercados 
internacionais 

Habilidades dos colaboradores (linguagem) 
Certificações em países europeus 

Cultura internacional diferente da doméstica 
Pouca experiência da empresa 

 
Leonidou (1995) 
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Influencia do gestor 
chave 

Persistente 
Motivado 

Interessado 
Paciente 

 
Aaby; Slater (1989). 

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO 
Categorias/temas Indicadores Autores Relacionados 

Aquisição do 
conhecimento 

Cursos no SEBRAE, Apex-Brasil e Mdic 
Empresas de consultoria 

Zahra;George (2002). 

 
Assimilação do 
conhecimento 

Bandeiras internacionais 
Folders 

  Intranet 
Murais 

Szulanski (1996) 

Transformação do 
conhecimento 

Portfólio  
Software gerencial 

Contratação de estagiário 

Zarah;George, (2002) 

Exploitation Inovar continuamente 
Conhecer o mercado internacional 

Exportar para vários países 

Zarah;George (2002) 
Cohen; Levinthal (1990) 

Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

4.1.3 Entrevista com Gestora pública de relações Internacionais 

 

A Gestora entrevistada era servidora da Secretaria Estadual de Indústria e Comércio-

SIC do Estado do Tocantins. A gestora coordenava o departamento de fomento, responsável 

pela instrução e incentivo das empresas que se interessavam em ingressar no mercado 

internacional. Possui graduação em relações internacionais, e é especialista em comércio 

exterior e relações internacionais desde 2003. 

A SIC possuía muitas ações em parceria com a Federação de Indústria e Comércio do 

Tocantins-FIETO, com o SEBRAE entre outras instituições. Segundo a gestora, o fato da 

vocação principal do estado ser o agronegócio, muitas demandas da secretaria eram em favor 

desse ramo de atividade. Assim, quando existe outro segmento com potencial de exportação, 

seja por interesse do grupo de empresas ou, por demanda internacional, era elaborado um 

projeto/programa para atender esse grupo. Então, a secretaria buscava parceiros como 

sindicatos, fundações, instituições de ensino superior entre outras organizações, para iniciar as 

atividades de orientação e capacitação. 

A secretaria, bem como a FIETO, trabalham com informações oferecidas pelo 

Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior-MDIC. Com essas 

informações, buscam empresas e oferecem cursos qualificando-as, ou mesmo para programas 

de sensibilização internacional para a melhor compreensão do mercado internacional. 

 

4.1.3.1 Processo de Internacionalização (práticas de exportação) 

 



125 
 

Conforme já explorado, o papel da SIC era identificar demanda de exportação e 

qualificar os empresários para tal atividade. Esse processo ocorreu por meio de oficinas, 

seminários e conscientização da comunidade empresarial sobre a oportunidade existente no 

mercado internacional. 

A gestora citou o exemplo da exportação de carnes para o Japão. Segundo ela, tal país 

possuía características peculiares quanto à carne e frutas. A exigência do país para esses 

produtos eram bem especificas.  

Segundo a entrevistada, o estado do Tocantins fez uma parceria com o Japão em 

função de projetos desenvolvidos por eles no Parque Estadual do Jalapão, Unidade de 

Conservação no Tocantins. Com essa parceria foi possível abrir caminhos para exportação 

para as empresas do Estado. Com essa demanda, cursos e oficinas sobre a cultura japonesa, 

bem como necessidades de adequação da produção, qualidade do produto entre outros temas, 

foram ministrados para os empresários.  

Assim, a SIC elaborou uma missão para cada momento que o estado viveu, visando 

atender as necessidades das empresas interessadas no processo. 

A gestora ressaltou que países como o Japão, entre outros parceiros do Estado, torna o 

processo mais “fácil” em função de interesses comerciais com o estado, porém, países que 

compõe a Europa, por exemplo, são extremamente difíceis de serem penetrados. Segundo a 

gestora, “eles são produtores como nós. São tão fortes como nós, por isso eles barram todos 

os nossos produtos. Então, eles colocam um monte de especificação, até quantidade de 

proteína, tamanho, peso etc”.  

Nesse sentido, as empresas do Estado do Tocantins, ficavam com muitas restrições de 

acesso ao mercado Europeu, justamente por não possuírem informações suficientes. 

Uma das questões que ocorreu no Tocantins foi a falta de estrutura logística e 

alfandegária para atender as empresas. Muitas empresas exportadoras no Tocantins enviavam 

seus produtos para São Paulo.  

Segundo a gestora o Estado já possui alguns projetos em andamento para que empresa 

com filial no Tocantins receba suporte alfandegário. O estado possui excelente 

relacionamento com a Receita Federal. Porém, qualificação e investimentos são necessários. 

Segunda ela, a qualquer momento o projeto pode ser iniciado.  

A SIC também possui convênio com a Rede Nacional de Investimento-Renai. Um 

instrumento pelo qual o governo federal busca disseminar informações sobre investimentos 

produtivos no Brasil. A base da rede, são as parceiras que o MDIC faz com as Secretarias de 

Indústrias e Federações de Indústrias. 
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O MDIC faz captação de investimentos. A demanda chega pelas Universidades, 

fundações e empresas até o SIC e esta, por sua vez, repassa à rede para viabilização.  

A secretaria atualmente está fazendo um levantamento de ações de projetos estatais 

que necessitam de investimentos para ser enviados para a Rede. Assim, por meio do Renai, a 

SIC identifica expectativas quando a melhoria estrutural do estado para atender demanda de 

exportação. 

Segundo a gestora, muitas empresas buscavam informações externas, para depois 

produzir o produto para exportação. Segundo ela, algumas poucas empresas procuraram a SIC 

apresentando seu produto e a busca de informações sobre o potencial país comprador para o 

produto. Ao receber esse empresário, a gestora buscou informações no Renai e, no Ponto 

Focal, outro convenio da SIC com o Ministério das Relações Exteriores para identificar 

mercados para este produto.  

Radar Comercial é outro sistema que a SIC faz uso para orientar o empresário sobre o 

perfil do mercado internacional. O sistema é online, gratuito, disponibilizado pelo Mdic para 

acesso as demanda de exportação. Esse sistema propicia ao usuário, informações sobre 

produtos, classificados por região. Segundo a gestora, as empresas não possuíam informações 

profundas sobre o Radar Comercial, nem outro mecanismo de acesso à informação por falta 

de interesse.  

A gestora compartilhou a experiência de que ao receber as informações do Radar 

Comercial e até mesmo depois de apresentar o sistema ao empresário, pouquíssimos retornam 

para continuar o processo. Ao perceber que poucos empresários manifestaram-se, a gestora 

entrou em contato e apresentou as condições de exportação e retomaram as discussões até a 

empresa conseguir êxito no processo de exportação.  

A cultura arraigada no Tocantins é que o Estado devia subsidiar tudo, destacou a 

gestora. Isso envolve cessão de passagens aéreas para os cursos e subsídios para exportação, 

entre outras exigências. A Fieto e Sebrae disponibilizaram esses subsídios. Porém, as 

empresas deviam estar sindicalizadas ou mesmo cooperadas.  

A gestora apontou que foi enviada uma demanda para o Renai e para o Ponto Focal 

sobre demandas de cursos sobre importação, exportação, câmbio e financiamento. Ao receber 

a autorização uma ação de marketing era feita para atrair os interessados. Segundo a gestora, 

no início de 2012 ou, até meados do segundo semestre de 2012 as ações já teriam grande 

efeito sobre a comunidade empresarial. 

O BNDES foi um dos parceiros do Plano Nacional da cultura de exportadora. Segundo 

a gestora existiu uma agenda com o MDIC a ser cumprida em 2011 e 2012 para qualificação 
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dos empresários, além de um centro tecnológico que seria implantado no Tocantins para 

qualificação entre outras ações que beneficiarão os empresários, oportunizando ao Tocantins 

participação expressiva a nível nacional em relação à exportação. 

Segundo a gestora, esse conjunto de projetos possuiu o objetivo de inserir na cultura 

do empresário Tocantinense o caráter proativo para a exportação. Apontou que os empresários 

exportadores preferiam buscar agências de terceirização ou trades para ajudarem no processo. 

Não sendo contra a essas empresas argumentou: o que eles trazem de efetivo? Quais 

empregos tais empresas geram? Que valor agregado eles inserem aos produtos?  

Segundo ela, o trabalho da SIC “é de formiguinha. Sensibilizar cada empresário que 

exporta, para ele aprender a dominar todo o processo”. Para a gestora, as empresas ficam 

“na mão das trades”. Quando a empresa terceiriza por meio de trade, provavelmente o 

conhecimento sobre esse processo se tornou mais difícil de ser absorvido pela empresa. 

Segundo a gestora, a maioria das empresas do estado Tocantins conseguiu acesso ao 

mercado internacional por meio da exportação. Geralmente são as grandes empresas que 

acessam o mercado externo por meio de Joint Ventures, franquias ou qualquer outra forma 

que não seja a exportação direta. As grandes empresas procuravam a SIC para apoio político, 

na agilização de algum processo produtivo que dependa da estrutura governamental, por 

exemplo. As empresas Tocantinenses que mais procuravam auxílio na SIC são para acesso a 

países como China, Estados Unidos e Espanha, e na maior parte das vezes buscavam a 

exportação por necessidade de venda. 

A entrevistada destacou, também, que a SIC ainda não possuía um cadastro para 

acompanhar fielmente os resultados das empresas tocantinenses e os mercados que elas tem 

atendido. Todas as informações eram provenientes do MDIC. Mesmo quando a SIC deseja 

informação mais detalha do que as ofertadas pelo site do MDIC, o processo era extremamente 

complexo e moroso. 

A SIC deseja criar um centro de informação do Estado para que o plano estadual de 

investimento a exportação seja mais eficiente. A Secretaria da Fazenda possuía informações 

mais detalhadas, como quantidade e valor em função da emissão da nota fiscal. Porém, 

quando a necessidade se tornava mais especifica tudo era centralizado no Mdic. 

As empresas, de maneira geral, encontravam barreiras para exportar em função do não 

cumprimento integral das exigências dos países na qual desejam entregar o produto, ou 

mesmo em função da organização interna. Muitas empresas não conseguiam se habilitar ao 

Ambiente de Registro e Rastreamento da Atuação dos Intervenientes Aduaneiro-Radar, 

primeiro passo para acesso ao Siscomex, um sistema informatizado que interliga 
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exportadores, importadores, despachantes aduaneiros, comissários, transportadores entre 

outras entidades ao Decex - Departamento de Operações de Comércio Exterior, Banco Central 

e à Secretaria da Receita Federal.  

De acordo com a gestora, o Siscomex foi implantado por volta de 1993 para agilizar e 

desburocratizar as operações de exportação. As empresas interessadas em exportar 

necessitavam de uma senha para operar o Siscomex, para viabilizar o registro de suas 

operações, ou para autorizar bancos, corretoras de câmbio e despachantes aduaneiros, que 

disponham de senha, a efetuar registros no Siscomex. Para isso, a empresa devia procurar a 

Secex ou a Delegacia de Receita Federal. Esse credenciamento era realizado com a 

apresentação do contrato ou estatuto social, cartão CGC, CPF do responsável pela empresa, e 

procuração, se for o caso. 

Dependendo do ramo de atividade, a empresa devia buscar também o Serviço de 

Inspeção Federal-SIF e o Radar. 

As empresas possuíam também a opção de exportarem com apoio dos correios.  O 

programa possibilita às empresas exportarem até US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares) por 

pacote, podendo enviar quantos pacotes forem necessários. Mesmo com o Exporta Fácil dos 

correios, muitos micros, pequenos e médios empresários ainda encontravam dificuldades 

burocráticas para acreditar na atividade. A gestora deixou claro que o problema é tanto 

cultural como burocrático.  

A gestora ressaltou “a Fieto possui um programa de qualificação em comércio 

exterior muito bom”. Cursos de até dias com informações intensas custavam em média R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais). Investimento baixo, segundo a gestora, e a procura por 

tais cursos tem sido mínimas.  

O último curso ofertado pela SIC em 2011 teve que ser cancelado em função da 

insuficiência de quórum. Este curso, segundo a gestora, foi ofertado por meio de parceria, 

custo zero para o empresário, com oferta mínima de 20 vagas e apenas 9 foram inscritos. Este 

curso foi por meio do programa Rede Agente, que também é utilizado para qualificação de 

servidores públicos e os conteúdos dos cursos estão relacionados à importação, exportação e 

os procedimentos inerentes às atividades. 

Esses cursos eram elaborados com base nas dificuldades dos empresários que são em 

suma, práticas de exportação: procedimentos, custos, preenchimento de notas e 

preenchimento de guias entre outras. Essas informações eram todas operacionais e, se não 

fossem preenchidas adequadamente, a mercadoria ficava apreendida até ser regularizada. 
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Outros cursos também eram ofertados para atender fatores de relacionamento com o 

cliente. Para a gestora, o êxito no processo de internacionalização também está relacionado 

aos bons profissionais que efetuam as negociações. A aparência contava muito para os 

mercados internacionais: o aperto de mão, o modo como o negociador se comporta, como se 

senta. O profissional que fazia contato direto com os clientes internacionais, deviam estar bem 

preparados para todas as situações de negócios. A SIC também qualificava os profissionais 

por esta demanda. 

 

4.1.3.2 Absorção do Conhecimento 

 

A gestora apontou que efetivamente a busca de informação deveria ser iniciada por 

cursos como já citados. Segundo ela, é um dos bons meio para adquirir conhecimento sobre o 

mercado internacional. Citou o sucesso do evento Agroex, voltado para o agronegócio (Leite, 

derivados do leite, queijo, manteiga entre outros). Segundo a gestora, só não existem mais 

cursos no Tocantins para capacitação em comércio exterior por ausência de demanda dos 

empresários. 

“É importante que as empresas tocantinenses pensem além dos grãos ou produtos in 

natura, (...) é necessário agregar valor”. Ensacar, enlatar, industrializar, transformar”. 

Tocantins é rico em frutas do cerrado, capim dourado, soja, milho. Porém, as empresas não 

estão “maduras” o suficiente para valorizar o produto e exportar.  

Como forma de qualificação, a gestora ressaltou que o material disponibilizado nos 

cursos poderia ser utilizado para disseminar a informação dentro da organização, além do 

acesso aos sites com base gratuita. Os participantes dos cursos poderiam ser multiplicadores 

da cultura exportadora e das informações sobre internacionalização dentro da empresa. 

É importante a empresa buscar continuamente informações sobre o mercado 

internacional. Segundo a gestora, se a empresa perder a curiosidade pelo processo, pode 

correr sérios riscos. Segundo ela, “nessa área de comércio exterior, você dorme de um jeito e 

acorda de outro. Ela está sempre renovando procedimentos, aparecendo novos mercados, 

novos produtos”.  

A gestora ressaltou que a certificação de origem, por exemplo, estava sendo muito 

exigida pelos países (ver modelo do documento em anexo H). No Estado do Tocantins era 

emitido pela Fieto, que possuía autorização do Mdic. Porém, esse processo ainda está em 

andamento. “No Tocantins ainda não constam empresas que exportam com o selo de 

origem”, afirma.  
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Às vezes a empresa necessitava passar pela experiência de exportação para 

compreender a necessidade de muitas práticas, a exemplo de selos como o de origem. Era 

necessária inovação constante e a criação de produtos específicos para atender o mercado 

internacional, justamente para quando ocorrer uma negociação importante, ela estar preparada 

para a negociação. 

Era necessário também a empresa se organizar internamente, inserindo padrões a 

serem seguidos, como um roteiro de comercialização, uniformização dos processos e, até 

mesmo, a implantação de um sistema  5s (cinco S), uma ferramenta que proporciona a 

organização fazer planejamentos sistemáticos de classificação, ordem, limpeza, permitindo 

também maior produtividade, segurança e clima organizacional, proporcionando a empresa 

até mesmo competitividade organizacional. Ressaltando que o gestor responsável pela 

organização deveria efetivamente ser proativo e interessado na busca de conhecimentos. 

No Quadro 21, é possível perceber a opinião da gestora publica frente aos processos 

de internacionalização e absorção do conhecimento. 

  

Quadro 20: Categorias/temas e indicadores de Internacionalização e Capacidade de Absorção  

sobre a perspectiva da Gestora Pública 

INTERNACIONALIZAÇÃO E PRÁTICAS DE EXPORTAÇÃO 
Categorias/temas Indicadores Autores Relacionados 

Razões para 
internacionalização 

Necessidade de vendas - Ociosidade no mercado 
doméstico 

Hollensen (2001) 
Abdul Rashid e Tan 

(2002) 
Grau de 

internacionalização 
Rede relativamente baixa com empresas estrangeiras e 

com o mercado estrangeiro.  
Equipe de gestão 

Conhecer bem a concorrência 

 
Zahra e George (2002) 

Johanson  e 
Mattsson (1988) 

 
Modo de entrada no 

mercado internacional 
Exportação 
Importação 

Root (1994). 
Hill (2007) 

Barreiras para seleção de 
mercados internacionais 

Falta de informação das empresas 
Ausência de cultura para exportação 

 
Leonidou (1995) 

Influencia do gestor 
chave 

Proativo 
Interessado 

 
Aaby; Slater (1989). 

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO 
Categorias/temas Indicadores Autores Relacionados 

Aquisição do 
conhecimento 

Cursos no SEBRAE, Fieto, SIC, Mdic. 
Sites como Radar comercial e Mdic 

Zahra;George (2002). 

Assimilação do 
conhecimento 

Material dos cursos divulgados na empresa 
Sites de acesso públicos na internet 

Multiplicadores 

Szulanski (1996) 

Transformação do 
conhecimento 

Aprender com a Experiência 
Fluxogramas 

Uniformização de processos 
Ferramenta 5 s 

Zarah;George, (2002) 

Exploitation Inovar produtos 
Produtos personalizados 

Zarah;George (2002) 
Cohen; Levinthal (1990) 

Fonte: Da pesquisa (2011) 
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4.1.4 Síntese comparativa dos peritos 

 

 Nessa parte é exposta uma síntese comparativa dos fatores mais usuais sobre a ótica 

dos peritos, tanto em relação ao processo de internacionalização, como na capacidade de 

absorção.  

 Serão apresentados quatro quadros, e dois modelos de tabelas na exposição dos 

resultados. Nos quadros serão apresentados o conjunto de indicadores relativos às temáticas, 

tanto da internacionalização, como da capacidade de absorção. Com um “X” foram 

identificados os indicadores relativos às temáticas. Esse processo foi feito para todos os 

peritos. Depois de identificado os indicadores, foi hachurado em cinza os indicadores comuns 

entre os peritos. 

 No primeiro modelo de tabela é apresentada a frequência de indicadores em cada uma 

das temáticas. Por último, foi exposto no segundo modelo de tabela o quantitativo de 

indicadores comuns entre os peritos (APÊNDICE F). 

 

4.1.4.1 Aspectos sobre Internacionalização (práticas de exportação) 

 

 Nos Quadros 21, 22, 23 e 24 são apresentados os indicadores encontrados entre os 

peritos, relacionados ao tema internacionalização e as práticas de exportação. Foram 

marcados com um ‘X” os indicadores relacionado aos Peritos. 

 

Quadro 21: Indicadores de “Razões para Internacionalização e práticas de exportação” 

identificados pelos peritos 

Indicador Professor Consultor Gestora Pública 
Sazonalidade no mercado doméstico X  X 
Novas oportunidades X X  
Isenção de impostos  X  
Vantagem em função do marketing institucional.  X  
Credibilidade para financiamento  X  
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

Quadro 22: Indicadores de “Grau de internacionalização e praticas de exportação” 

identificados pelos peritos 

Indicador Professor Consultor Gestora Pública 
Conhece algumas culturas em países de exportação X X  
Possui bons relacionamentos com os clientes X   
Exporta com ajuda de Trade X X  
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Conhece bem a concorrência e suas vantagens X  X 
Boa equipe de gestão X  X 
Economia de escala  X  
Diferenciais competitivos  X  
Tecnologia da informação  X  
Marketing  X  
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

Quadro 23: Indicadores de “Barreiras para internacionalização e práticas de exportação ” 

identificados pelos peritos 

Indicador Professor Consultor Gestora Pública 
Habilidades dos colaboradores (linguagem) X X  
Capacidade produtiva X   
Questões Burocráticas e de legislação X   
Cultura internacional diferente da doméstica X X  
Certificações em países europeus  X  
Pouca experiência da empresa  X  
Falta de informação das empresas   X 
Ausência de cultura para exportação   X 
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

Quadro 24: Indicadores de “Influencia do gestor chave” identificados pelos peritos 

Indicador Professor Consultor Gestora Pública 
Negociador X   
Motivador X X  
Conhecimento técnico sobre o produto X   
Persistente  X  
Interessado  X X 
Paciente  X  
Proativo   X 
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

4.1.4.2 Aspectos sobre Capacidade de Absorção 

 

 Nos Quadros 25, 26, 27 e 28 são apresentados os indicadores encontrados entre os 

peritos relacionados ao tema absorção do conhecimento. 

 

Quadro 25: Indicadores de “Aquisição do conhecimento” identificados pelos peritos  

Indicador Professor Consultor Gestora Pública 
Experiência do dia-a-dia X   
Cursos no SEBRAE, Fieto, Apex-Brasil, Alice-Web X X X 
Radar Comercial  X  X 
Empresas terceirizadas/Consultorias X X  
Participação em feiras de negócios  X  
Fonte: Da pesquisa (2011) 
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Quadro 26: Indicadores de “Assimilação do conhecimento” identificados pelos peritos 

Indicador Professor Consultor Gestora Pública 
Internet/ Intranet X X X 
Mural de avisos X X  
e-mail´s X   
Reuniões X   
Bandeiras Internacionais  X  
Folders  X  
Material dos cursos divulgados na empresa   X 
Multiplicadores   X 
Fluxograma X  X 
Fonte: Da pesquisa (2011) 

Quadro 27: Indicadores de “Transformação do conhecimento” identificados pelos peritos 

Indicador Professor Consultor Gestora Pública 
Manuais X   
Registro diário em sistema de informação X   
Portfólio  X  
Software gerencial  X  
Contratação de estagiário  X  
Aprender com a Experiência   X 
Uniformização de processos   X 
Ferramenta 5 s   X 
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

Quadro 28: Indicadores de “Exploitation” identificados pelos peritos 

Indicador Professor Consultor Gestora Pública 
Uso frequente do Alice Web X   
Domínio do Radar comercial X   
Inovar continuamente  X X 
Conhecer o mercado internacional  X  
Exportar para vários países  X  
Produtos personalizados   X 
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

4.2 Empresas 

 

 Para a análise das entrevistas realizadas com os informantes das três primeiras 

empresas relativas à fase preparatória, foi adotado o seguinte critério: i) apresenta-se um 

breve perfil da empresa e do informante; ii) os comentários sobre os achados das entrevistas, 

procurando associar com os elementos teóricos relativos as práticas de exportação e à 

capacidade de absorção; iii) um quadro que sintetiza esses achados, por empresa, 

categorizados de acordo com o design de pesquisa. Os detalhes dos das entrevistas são 

apresentados no Apêndice E. 

  

  4.2.1 Empresa 
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A empresa atua no mercado desde 1996 e conta com 28 colaboradores. 

Comercializava filmes de poliéster e celofane, matéria prima utilizada na fabricação de 

embalagens e personaliza os produtos conforme a exigência do cliente. Possuía experiência 

com exportação e importação de muitos produtos. Porém, a experiência de exportação era 

maior no mercado Uruguaio. O entrevistado foi o proprietário da empresa, com formação em 

engenharia e pós-graduação na indústria têxtil. Segundo ele, exportar era mais complexo do 

que importar.  

 

4.2.1.1 Analise sobre Empresa A 

 

A Empresa A teve experiências com importação por 10 anos antes de passar pela 

primeira experiência com exportação. Com essa experiência criou um know how que lhe 

possibilitou, pela primeira vez, levar o produto para o mercado internacional. Porém, mesmo 

tendo indicações de relacionamentos comerciais no mercado externo, a empresa encontrou 

diversas dificuldades burocráticas no ambiente interno para exportar.  

Ficou evidente pelo relato do gestor a existência de diferenças burocráticas entre os 

processos de importação e exportação, tais como, documentos legais, formulários, uso do 

serviço aduaneiro entre outros. 

A empresa no início buscou exportar sem auxilio de escritório de consultoria. A 

aquisição de conhecimento inicial foi por meio da relação com os clientes. Concentrou-se na 

captação de clientes por meio de contato mercadológico, a exemplo, dos relacionamentos em 

feiras, com as ligações diretas e indicação dos fornecedores. No entanto, conhecimentos 

relacionados às licenças, aos formulários e até mesmo à isenção de impostos não tiveram tanta 

atenção por parte da empresa. 

Assim, o insucesso inicial das atividades poderia ter sido suprido com cursos e 

informações adquiridas por meio da Apex-Brasil, Mdic, Radar Comercial e Alice Web, 

ferramentas sugeridas pelos Peritos, além de cursos ofertados pela Sic, Sebrae e Fieto. 

A empresa foi desenvolveu as práticas de exportação por meio da experiência do dia-

a-dia. A assimilação do conhecimento ocorreu por micro reuniões feitas semanalmente. 

Utilizando o aprendizado no mercado doméstico e na experiência com a importação, 

implementou nas atividades de comércio exterior, fluxogramas, manuais e check-list 

semanais. 
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Essas ferramentas possibilitaram ao colaborador acesso às informações inerentes às 

atividade. O check list era feito sempre antes da exportação. Era feito a conferencia tanto em 

relação ao produto embalado, quanto à documentação exigida para exportação. 

Nas reuniões foram discutidos assuntos inerentes às atividades domésticas e atividades 

de exportação. A empresa não possuía um momento único para discutir os assuntos inerentes 

à exportação, tornando ainda mais complexo a introdução da cultura exportadora. 

Sobre o aspecto da assimilação, Szulanski (1996) aponta que as empresas podem 

desenvolver rotinas e processos que permitem analisar, processar, interpretar e compreender a 

informação obtida de fontes externas. Sendo assim, a empresa atende aos aspectos relativos à 

assimilação, orientados pelos autores e pelos peritos. Porém, ausências de informações por 

deficiência na aquisição do conhecimento são presentes. 

A transformação do conhecimento ocorria de forma direta, entre o proprietário e os 

colaboradores, bem como a experiência de projetos passados em novos projetos. A empresa 

também utilizou de capacitação periódica, executada pelo despachante da empresa.  

A empresa não possuía hábito de incentivar seus colaboradores a participarem de 

cursos ou mesmo feiras e acreditava que as informações transmitidas pelos despachantes eram 

suficientes. O fato é que o despachante pode efetivamente orientar os colaboradores. Porém, 

existem informações estratégicas que, evidentemente, o despachante não possuía interesse 

mercadológico em transferir para a empresa, mesmo porque a empresa era sua cliente. Nesse 

sentido, a empresa perdia em absorção do conhecimento. 

Zahra e George (2002) apontam que a transferência do conhecimento é traduzida na 

capacidade da empresa de desenvolver rotinas que lhe permitam integrar o conhecimento já 

existente do conhecimento assimilado. Portanto, se a empresa efetivamente terceiriza as 

rotinas, sua capacidade de absorção será menor e prejudicará no desempenho de longo prazo 

da atividade. 

Esses autores evidenciam também que a capacidade de transformação da empresa, 

permite à empresa identificar o modo como pode adaptar o novo conhecimento às suas 

necessidades específicas. Assim, sem acesso às informações sobre a dinâmica do mercado 

internacional a empresa efetivamente não desenvolve atividades para atender as mudanças. 

Nesse sentido, não incorpora, por completo, o que é discutido por Zahra e George (2002) 

sobre a transferência de conhecimentos. 

A empresa fez uso de exploitation se preparando para a busca da ISO 9000 - 

certificação de qualidade, para atender novos mercados internacionais. Possuía também uma 

dinamicidade elevada em função da formação e experiência do gestor em criar e inovar 
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produtos. Essa característica lhes tornavam diferentes dos concorrentes, que dependia muitas 

vezes de uma grande equipe de desenvolvimento. Entretanto, os peritos alertam que a empresa 

deve periodicamente utilizar ferramentas para conhecer o mercado internacional, de maneira 

que essas consultas possam possibilitar mais assertividade nas inovações e nas exportações. 

Nesse sentido Lane e Lubatkin (1998) explicam que exploitation refere-se à 

capacidade da empresa de aplicar o conhecimento externo visando atingir os seus objetivos. 

Envolve um conjunto de rotinas que permitem às empresas aperfeiçoarem, ampliarem e 

alavancarem as competências existentes ou criarem novas, incorporando, adquirindo e 

transformando o conhecimento em suas operações.  

No Quadro 29, é possível perceber o comportamento da empresa frente aos processos 

de internacionalização/práticas de exportação e absorção do conhecimento. 

 

Quadro 29: Categorias/temas e indicadores de Internacionalização/práticas de exportação e 

Capacidade de Absorção  sobre a perspectiva da Empresa A 

INTERNACIONALIZAÇÃO E PRÁTICAS DE EXPORTAÇÃO 
Categoria/tema Indicador Autores Relacionados 

Razões para 
internacionalização 

 
Oportunidade devido à indicação de fornecedores  

 

Hollensen (2001) 
Abdul Rashid e Tan 

(2002) 
 
 

Grau de 
internacionalização 

Conhece algumas culturas dos países de 
exportação. 

Possui bons relacionamentos com os clientes. 
Contatos para exportação por telefone, feiras e 

com Trade. 
Proprietário é o mentor em inovação.  

Empresa inova frequentemente. 
Possui planejamento tático 

 
Johanson  e 

Mattsson (1988) 
Bell; Mcnaughton 

(2000) 
Zahra e George (2002) 

 

Modo de entrada no 
mercado internacional 

Importação 
Exportação 

Root (1994). 
Hill (2007) 

 
 

Barreiras para seleção 
de mercados 
internacionais 

Impostos no mercado estrangeiros e no mercado 
brasileiro, 

Habilidades dos colaboradores 
Burocracia para exportação governamental 

Desconhecimento dos Concorrentes internacionais; 
Equipe incompleta para o departamento. 

Capacidade produtiva insuficiente para atender alta 
demanda. 

 
 
 
 

Leonidou (1995) 

Influencia do gestor 
chave 

Dinamicidade para adaptar a mudanças 
Visão empresarial ampla 

Iniciativa 

 
Aaby; Slater (1989). 

Indicadores de 
internacionalização para 
avaliação do processo 

Satisfação do cliente. 
Faturamento em exportação 

 

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO 
Categoria/tema Indicador Autores Relacionados 

AQUISIÇÃO DO CONHECIMENTO 
Investimentos anteriores Troca de experiência com concorrentes em feiras  

 
Zahra;George (2002). 

Conhecimento prévio Relacionamento com fornecedores internacionais 
Experiência com importação 



137 
 

Intensidade  Pesquisa de satisfação com clientes 
Velocidade Incentivo à instrução; 
Direção Gestor com foco em inovação; 

ASSIMILAÇÃO DO CONHECIMENTO 
Entendimento Micro reuniões 

Prática diária 
Quatro tipos de manuais 

Fluxograma bem definidos 
Check-List e correção dos processos anualmente; 

 
Zahra e George (2002) 

Szulanski (1996) 

TRANSFORMAÇÃO DO CONHECIMENTO 
Internalização Transferência direta de conhecimento do gestor 

para os colaboradores; 
Aproveitam experiências de projetos e relações 

comerciais anteriores, em novas transações; 

 
Zarah;George, (2002) 

Conversão Capacitação pelo despachante  
EXPLOITATION  

Uso A empresa inova pela característica 
empreendedora do proprietário; 

Zahra e George (2002) 
Lane e Lubatkin (1998) 

Implementação Implantação sistema de informação 
Preparação para ISO 9000 

Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

4.2.2 Empresa B 

 

A empresa atuou no setor de alimentos. Comercializava milho e derivados de milho. 

Nasceu como uma empresa especializada na comercialização de produtos derivados da cultura 

do milho. Dentre as empresas que atuam neste segmento, a empresa destacou-se por possuir 

know-how e tecnologia avançada para processamento deste cereal. Foi criada em 2002 e 

iniciou o processo de exportação em 2007. Em 2008 comercializou o seu primeiro lote de 

produtos.  

A entrevistada foi responsável pelo departamento de comércio exterior da empresa. 

Possui formação em administração e pós-graduação em comércio exterior. Atuou na área há 

cinco anos. 

 

4.2.2.1 Análise sobre a Empresa B 

 

A Aquisição do conhecimento, segundo Zahra e George (2002) é a capacidade de 

reconhecer, valorizar e adquirir conhecimentos do ambiente externo necessários para as 

operações de uma empresa.  

O que foi percebido na Empresa B, é que ela no início da operação no comércio 

exterior, não possuía conhecimentos sobre o mercado internacional, e esse fator impactou 

diretamente nas atividades iniciais. 
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Na tentativa de suprir esse aspecto, buscou informações no Mdic, acesso ao Radar 

comercial, cursos e a contratação de um profissional responsável para área. Porém, a ausência 

de experiência também causou fortes prejuízos no início do processo. Os cálculos incorretos 

para a exportação do produto e acesso a mercados inadequados levaram à empresa a buscar 

apoio de uma Trade. Essa experiência possibilitou a empresa ingressar no mercado 

internacional. Porém, não agregou valor para a aquisição do conhecimento. Todo o processo e 

práticas de internacionalização, desde o primeiro contato, até a exportação ficava a cargo da 

Trade.  

Foi possível perceber que exportar por meio de Trade trouxe benefícios. Porém, não 

agregou valor em termos de absorção de novos conhecimentos.  

Com todos os problemas no caminho, a característica persistente dos proprietários 

levou adiante o processo de internacionalização. Até mesmo contato com concorrentes, em 

um momento de desespero, os proprietários o fizeram. 

Essas ações vão ao encontro com o que explora Zahra e George (2002), sobre o fato da 

aquisição do conhecimento ser beneficiada pela intensidade e velocidade dos esforços para 

alcançar conhecimento determinando a qualidade da capacidade de aquisição. Zahra e George 

(2002) também exploram sobre os esforços da direção, influenciando os caminhos que a 

empresa percorre para obter conhecimento externo. 

O que pôde ser percebido é que a empresa optou por exportar para alcançar 

oportunidade no mercado, mas isso ocorreu de maneira inesperada e não planejada.  

O que possibilitou a empresa persistir com os investimentos, mesmo com os prejuízos, 

foi à sustentabilidade financeira no mercado doméstico, o que nem sempre ocorre em todas as 

empresas. 

A questão é que a empresa agiu de maneira assertiva seguindo a orientação dos 

Peritos. O processo ocorreu lentamente e as informações, como a experiência, foram 

adquiridas paulatinamente. 

Sobre o aspecto da assimilação, Szulanski (1996) aponta que as empresas podem 

desenvolver rotinas e processos que permitem analisar, processar, interpretar e compreender a 

informação obtida de fontes externas. 

Com o passar do tempo e, ao perceber a necessidade de conhecer o mercado externo, o 

comportamento da empresa se tornou intenso pela busca de dados e informações que 

oferecessem suporte às decisões. Assim, de maneira proativa, ela tomou a decisão de fazer 

uso correto das bases de dados, criando procedimentos que viabilizasse o entendimento das 

informações aos colaboradores. 
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As experiências do dia-a-dia eram compartilhadas em reuniões e os quadros de avisos 

são utilizados para a manutenção da informação interna. Fluxogramas também são utilizados 

para o entendimento do processo de internacionalização.  

De maneira criativa, os gestores elaboravam mapas mundi e os espalharam pelos 

departamentos, de maneira a introduzir a cultura internacional por toda a organização. Essa 

ação foi pensada pela falta de maturidade dos colaboradores no início da operacionalização. 

A empresa também utilizava mecanismos para integrar o conhecimento assimilado. 

Uma das formas para a transformação do conhecimento ocorreu por meio de sistemas de 

informação gerencial. Nessa ferramenta foram registradas todas as ocorrências decorrentes do 

contato com o cliente. Assim, qualquer colaborador da área possuía acesso às orientações 

comportamentais e comerciais do cliente. Reuniões também foram feitas para compartilhar 

informações, principalmente quando o mercado internacional passa por alguma mudança. 

A empresa utiliza também a experiência em projetos anteriores para a inovação de 

novos, ou mesmo no seu aperfeiçoamento, além do programa interno de multiplicação, 

advindo das informações adquiridas em cursos de capacitação.  

Os peritos sugerem ferramentas como manuais de exportação para compartilhar 

informações, bem como, uniformização de processos e portfólio de produtos, como 

auxiliadores no processo.  

Zahra e George (2002) fazem referência que a transformação do conhecimento é 

traduzida na capacidade da empresa de desenvolver rotinas que lhe permitam integrar o 

conhecimento já existente do conhecimento assimilado. Os autores evidenciam também que a 

capacidade de transformação da empresa permite que a empresa identifique o modo como 

pode adaptar o novo conhecimento às suas necessidades específicas.  

Lane e Lubatkin (1998) explicam o último elemento da capacidade de absorção, a  

exploitation, referente à capacidade da empresa de aplicar o conhecimento externo visando 

atingir os seus objetivos.  

 A empresa alcançou dia-a-dia novos mercados. Objetivos e metas, eram inseridos 

dentro do departamento. O que antes era sobrevivência, hoje é crescimento. Com as 

informações que adquiriu, assimilou e compartilhou, conseguiu inovar em produtos, a 

exemplo da barra de cereal de milho. Fez uso constante da pesquisa prévia sobre a cultura e 

hábitos dos clientes antes do contato telefônico. 

 Com as informações prévias dos clientes, conseguiu personalizar a produção, 

atendendo mais eficientemente os compradores. O relacionamento com os clientes foi uma 

necessidade identificada a cada experiência. A empresa interagiu fortemente com eles, por 
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meio de mailing, utilizando-se de informações dos cônjuges e filhos, a exemplo de 

aniversários ou datas festivas. 

 Depois da experiência frustrada de exportar para mercados incorretos e também por 

exportar para poucos países, a empresa utilizou de informações do Apex-Brasil, Mdic e Radar 

Comercial para conhecer novos mercados e explorá-los. A empresa passou a dividir sua 

produção entre 20%, no máximo, para um país. 

No Quadro 30, é possível perceber o comportamento da empresa frente aos processos 

de Internacionalização/práticas de exportação e absorção do conhecimento. 

 

Quadro 30: Categorias/temas e indicadores de Internacionalização/práticas de exportação e 

Capacidade de Absorção  sobre a perspectiva da Empresa B 

INTERNACIONALIZAÇÃO E PRÁTICAS DE EXPORTAÇÃO 
Categoria/tema Indicadores Autores Relacionados 

Razões para 
internacionalização 

Oportunidade de levar o produto para outros 
países. Lucratividade no curto prazo 

Alcançar novos objetivos 

Abdul Rashid e Tan 
(2002) 

Czinkota, Ronkainen e 
Moffet (1994) 

 
 
 

Grau de 
internacionalização 

Conhece algumas culturas dos países de 
exportação. 

Possui bons relacionamentos com os clientes. 
Contatos para exportação por telefone, site, feiras e 

com Trade. 
Conhece a concorrência internacional. 

Crescimento em ascensão, altos investimentos no 
departamento e na produção. 

Preço ajustado com o mercado internacional. 
Gestão descentralizada, porém proprietários 

participantes e motivados. 
Empresa que mais inovação e diversifica entre os 

concorrentes regionais. 
Possui planejamento tático e operacional. 

Site adaptado para compras e para informação 
Marketing em expansão 

 
 
 
 
 

Johanson  e 
Mattsson (1988) 

 
Bell; Mcnaughton 

(2000) 
 

Modo de entrada no 
mercado internacional 

Venda Direta por telefone 
Busca de parceiros em feiras 

Venda por meio de site na internet. 

Root (1994). 
Hill (2007) 

 
Barreiras para seleção 

de mercados 
internacionais 

Pouco conhecimento sobre na concorrência no 
mercado internacional. 

Certificações exigidas pelo mercado externo; 
Impostos no mercado estrangeiros; 

Desconhecimento da cultura internacional; 

 
Leonidou (1995) 

Influencia do gestor 
chave 

Paciência 
Conhecimento do mercado internacional 

Atualizado 
Domínio da língua estrangeira 

Bem comunicativo 

 
 
Aaby; Slater (1989). 

Indicadores de 
internacionalização para 
avaliação do processo 

Aumento no percentual de vendas do exterior, em 
relação às vendas domesticas; 

Captação de novos clientes mensalmente. 

 

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO 
Categorias/temas Indicadores Autores Relacionados 

AQUISIÇÃO DO CONHECIMENTO 
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Investimentos anteriores Adaptação do site para três línguas 
Contratação de uma gestora para o departamento 

Cursos no Mdic e Radar Comercial 

 
 
 
Zahra e George (2002) 

Hamel (1991) 
 
 
 

Conhecimento prévio Cursos sobre os procedimentos de exportação 
Intensidade  Troca de experiência com concorrentes 
Velocidade Adaptação as normativas de exportação 

Personalização dos produtos; 
Direção Capacitação para o gerente da área de exportação 

Portfólio e material gráfico em outras línguas;  
ASSIMILAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 
 
Entendimento 

Experiência do dia-a-dia 
Reuniões periódicas 
Quadros de avisos 

Mapas Mundi divulgados dentro da empresa com 
informações de crescimento em exportação 

Fluxograma 

 
 

Zahra e George (2002) 
Szulanski (1996) 

TRANSFORMAÇÃO DO CONHECIMENTO 
Internalização Capacitação permanente para os colaboradores 

Aproveita experiências de projetos e relações 
comerciais anteriores, em novas transações; 

Criação de novos produtos; 
Possui software para conhecer o clientes 

 
 

 
Zahra e George (2002) 

 
Conversão Transferência direta de conhecimento do gestor 

para os colaboradores; 
Multiplicadores dos conhecimentos por meios dos 

cursos internamente; 
Reuniões 

EXPLOITATION 
 
 
 
Uso  

A empresa inova os produtos com base nas 
informações dos clientes; 

Pós-venda e Relacionamento próximo com os 
clientes; 

Pesquisa prévia sobre a cultura e hábitos, antes de 
fazer a pré-venda 

Acesso constante ao Apex-Brasil, Mdic e Radar 
Comercial 

 
 
Zahra e George (2002) 

 
Lane e Lubatkin (1998) 

 
Implementação 

Inovação de produtos com a barra de cereal 
Flexibilidade de adaptação da produção para 
atender necessidades especificas do cliente 

Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

4.2.3 Empresa C 

 

Com filial em Araguaina, a empresa foi fundada em 1992. Era líder no Tocantins na 

produção e comercialização de carne in natura, industrializada e subprodutos de origem 

bovina. Também foi exportadora de couro wet blue e gado vivo. O couro wet-blue, ou seja, do 

inglês molhado-azul, é relativo ao couro que sofreu processo de pré-curtimento e depilação no 

primeiro estágio de curtição. Sendo assim, a maior parte dos elementos poluidores, como 

pêlos,  restos de carne e de sebo são eliminados, proporcionando nas demais etapas do 

processo de curtição mais higiene. Esse processo agregou valor ao couro, tornando-o 
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diferenciado no mercado internacional. Em 1992, iniciou as atividades de industrialização de 

carne e seus derivados no mercado internacional. 

 

4.2.3.1 Análise sobre a Empresa C 

 

A empresa C, iniciou o processo exportação, quando já estabelecida no mercado 

doméstico. Com toda estrutura pré-pronta para a exportação buscou todos os registros 

necessários para exportação, bem como a disponibilização de uma equipe para tratar do 

processo. Adequou satisfatoriamente seus processos para atender ao tão exigente mercado 

europeu, buscando a rastreabilidade da carne. Antes da exportação efetiva a empresa também 

buscou os registros legais para o processo, tais como o Sif e o Radar.  

Ocorreram algumas trocas de experiência com concorrentes, pesquisas juntos ao Mdic 

e consultas constantes na Abiec e Radar Comercial. A Abiec forneceu grande contribuição 

para o processo. Por meio dela, a empresa conseguiu muitos contatos, bem como as 

orientações necessárias para adaptação sanitária, sobre os principais países compradores e 

suas exigências, bem como documentação necessária no mercado interno para exportação. 

Como teve o investimento inicial em uma equipe qualificada, o acesso ao mercado 

internacional não teve grandes dificuldades. O contato inicialmente foi feito via telefone aos 

potenciais clientes, bem como os relacionamentos feitos em feiras. Como os gestores já 

tinham cultura e relacionamentos no mercado internacional ficou mais latente a cultura 

internacional dentro da empresa. 

A empresa C atendeu plenamente as orientações dos peritos em termos de aquisição 

do conhecimento e foi mais além, quando buscou junto às associações informações sobre o 

negócio e sobre o mercado. 

As características da Empresa C, podem ser relacionadas facilmente com a teoria, 

quando Zahra e George apontam a aquisição do conhecimento, como a capacidade de 

reconhecer, valorizar e adquirir conhecimentos do ambiente externo necessários para as 

operações de uma empresa. Os autores também destacam que a aquisição do conhecimento é 

beneficiada pela intensidade e pela velocidade dos esforços, para alcançar um determinando 

conhecimento. Apontam também que os esforços da direção influenciam os caminhos que a 

empresa percorre para obter o conhecimento externo. 

A empresa executou o processo de exportação planejando passo a passo sua execução. 

Ela buscou conhecer a cultura do mercado internacional, seus hábitos de consumo e suas 
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preferências. Assim, pôde planejar a adaptação da linha de produção para produzir de maneira 

mais personalizada.  

Implantou, também, o programa Trainee que ajudou sobremaneira o processo de 

internacionalização. O profissional entrava na empresa já direcionado para a área de interesse, 

seja ela administrativa, de produção ou mesmo comercial. Com isso a empresa ganhou em 

qualificação de mão de obra e criou uma cultura motivacional, já que os Trainees geralmente 

apresentavam essa característica.  

Sobre o aspecto da assimilação, Szulanski (1996) aponta que as empresas podem 

desenvolver rotinas e processos que permitem analisar, processar, interpretar e compreender a 

informação obtida de fontes externas. Para tornar o processo mais compreensível, buscando 

menos erros possível, a empresa promove reuniões periódicas, momentos para a troca de 

experiências. Mantém o portal intranet atualizado com informações sobre o comércio exterior 

e, também, fazem uso de fluxogramas. 

Essa bateria de processos contribuiu, entre muitos benefícios, para a inserção de um 

novo integrante no grupo, socializando-o com mais agilidade e efetividade na atividade que 

for alocado. Esse processo também garantiu a exclusão do monopólio de informações, 

característica latente das pequenas e médias empresas. 

Como forma para transformação do conhecimento assimilado, a empresa utilizou 

quadros de avisos, uso frequente em paralelo com a intranet, mas com uma diferença. Os 

quadros de avisos ficavam afixados em locais estratégicos, como na entrada do refeitório, no 

ambiente de uso comum do departamento e próximo a maquina de café dentro do escritório.  

Mini-foruns foram utilizados como seminários de debate sobre o mercado 

internacional. No evento interno eram discutidas as dificuldades de entrada em alguns 

mercados, estratégias de marketing, novas regras entre outras. Esse momento de fato 

enriqueceu o processo de transformação do conhecimento, além da partilha de experiências, 

momento este propício para a multiplicação dos conhecimentos. 

Como trabalhava com produto em commodities, o processo de inovação possuiu 

limites. Mesmo assim, foi possível notar que os gestores aproveitam experiências em 

exportações de sucesso como foi o caso da adaptação da linha de produção para os vários 

tipos de cortes, exigência típica de cada país. 

Neste relato foi possível notar que a empresa C, por meio da transferência do 

conhecimento atendeu às expectativas de Zahra e George (2002) que apontaram ser esta 

traduzida na capacidade da empresa de desenvolver rotinas que lhe permitam integrar o 

conhecimento já existente do conhecimento assimilado. Os autores evidenciam também que a 
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capacidade de transformação da empresa permite que a empresa identifique o modo como 

pode adaptar o novo conhecimento às suas necessidades específicas.  

O último elemento da capacidade de absorção, a exploitation foi também praticada 

pela empresa. Utilizou a inovação constante, fruto dos outros elementos da absorção do 

conhecimento. A empresa possuía a rotina frequente de consultas ao Alice-Web, Radar 

Comercial e Abiec para atualização sobre os processos, legislação e produtos no mercado, 

além de consultas frequentes aos clientes sobre a satisfação dos produtos. 

Está implantando o SAP que muito contribuirá para a comunicação rápida e eficiente 

internamente, fato que garantirá menos erros a produção e mais assertividade nos prazos. 

Por meio da experiência de sucesso no mercado de exportação a empresa operou com 

o formato de Joint Venture. A experiência no comércio exterior e a efetividade das rotinas e 

dos processos internos fez com que a empresa tivesse segurança em investir neste novo 

projeto que, orgulhosamente, é compartilhado dentro da organização. A empresa deseja 

evoluir na expansão internacional. O primeiro passo foi a exportação, o segundo foi a 

importação, o terceiro foi a Joint Venture e não tem a intenção de parar de crescer. Foi 

possível perceber na entrevista que o gestor espera muito mais para os próximos anos. A 

missão da empresa se relaciona em atender todos os mercados internacionais agregando valor 

à marca, estruturas de distribuição e retorno sobre o capital empregado.  

A empresa investiu também em departamentos com divisórias abertas. Essa 

característica de departamentalização possibilitou maior interação entre os membros, que em 

caso de alguma dúvida, a consulta se tornava prática e rápida entre eles. No Quadro 31 é 

possível perceber o comportamento da empresa frente aos processos de 

internacionalização/práticas de exportação e absorção do conhecimento. 

 

Quadro 31: Categorias/temas e indicadores de Internacionalização/práticas de exportação e 

Capacidade de Absorção  sobre a perspectiva da Empresa C 

INTERNACIONALIZAÇÃO e PRÁTICAS DE EXPORTAÇÃO 
Categoria/temas Indicadores Autores Relacionados 

Razões para 
internacionalização 

Oportunidade pontual para levar o produto ao 
mercado externo 

 
Abdul Rashid e Tan 

(2002) 
 
 
 
 

Grau de 
internacionalização 

Muitos relacionamentos com clientes no exterior e 
com fornecedores 

Conhece muitas culturas internacionais. 
Possui bons relacionamentos com os clientes. 

Contatos para exportação por telefone, site, feiras e 
com Trade. 

Conhece a concorrência internacional. 
Crescimento em ascensão, altos investimentos no 

departamento e na produção. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bell e Mcnaughton 
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Preço ajustado com o mercado internacional. 
Departamentalização possibilita gestão 

participativa. 
Pioneira na inovação em produtos congelados. 

Possui planejamento estratégico. 
Site adaptado para compras e para informação 

ERP em implantação 
Marketing estratégico 

Internacionaliza por meio de Joint Venture  

(2000) 
Zahra e George (2002) 

 

Modo de entrada no 
mercado internacional 

Joint Venture 
Exportação 
Importação 

Root (1994). 
Hill (2007) 

Barreiras para seleção 
de mercados 
internacionais 

Política brasileira 
Padrões de qualidade internacional 

Doenças bovinas 

 
Leonidou (1995) 

 
 

Influencia do gestor 
chave 

Conhecedor da cultura do país receptor do produto 
Experiência em negociações internacionais 

Cordialidade 
Simplicidade 
Assertividade 

Fluência na língua estrangeira 

 
 
Aaby; Slater (1989). 

Indicadores de 
internacionalização para 
avaliação do processo 

Dados da Secretaria de comércio exterior  

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO 
Categorias/temas Indicadores Autores Relacionados 

AQUISIÇÃO DO CONHECIMENTO 
Investimentos anteriores Preparação da linha de produção para exportação 

Aquisição do Sif 
Consultas a Abiec e Mdic. 

Participação de feiras 

 
 
 
 
 
 
Zahra e George (2002) 

Hamel (1991) 

Conhecimento prévio Troca de experiência com concorrentes 
Proprietários com relacionamentos internacionais 

Pesquisas junto a Mdic e Radar comercial 
Intensidade  Novos conhecimentos sobre cultura e necessidades 

especificas para o consumo da carne; 
Velocidade Adaptação da linha de produção 

Atendimento a legislação interna e, aos mercados 
compradores; 

Programa Trainee 
Departamentalização sem divisórias 

Direção Preparação dos gestores para situações não 
rotineiras; 

Intensificação da cultura exportadora; 
Colaboradores comprometidos e motivados 
ASSIMILAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 
Entendimento 

Reuniões periódicas 
Experiência dia-a-dia 
Informação intranet 

Fluxograma e organograma bem definidos; 

 
Zahra e George (2002) 

Szulanski (1996) 

TRANSFORMAÇÃO DO CONHECIMENTO 
 
Internalização 

Aproveita experiências de projetos e relações 
comerciais anteriores, em novas transações; 

Quadros de avisos 
Transferência do conhecimento por meio de mini 

fóruns; 

 
 
Zahra e George (2002) 

 

 
Conversão 

Capacitação dos colaboradores de forma periódica; 
Multiplicadores do conhecimento; 

EXPLOITATION () 
Uso A empresa inova com base nas informações dos Zahra e George (2002) 
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clientes; 
Contato prévio com os clientes; 

Consultas periódicas sobre a legislação 
internacional; 

 
Lane e Lubatkin (1998) 

 

Implementação Implantação do software SAP 
Novo projeto com Joint Venture 

Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

4.3 Síntese comparativa entre as Empresas 

 

 Nessa seção é apresentada uma síntese comparativa sobre os indicadores comuns 

encontrados entre as três empresas dessa fase preparatória.  

 Serão apresentados um quadro e dois formatos de tabelas para explicar a análise. No 

quadro é apresentado o conjunto de indicadores relativos às temáticas, tanto da 

internacionalização e exportação, como da capacidade de absorção. Com um “X”  foi 

identificado os indicadores relativos às temáticas. Esse processo foi feito para todas as três 

empresas. Depois de identificado os indicadores, foi hachurado em cinza os indicadores 

comuns. 

 O primeiro formato de tabela foi elaborado para apresentar a frequência de indicadores 

relativos a cada empresa. Por último, foi apresentado o segundo formato de tabela 

apresentando o quantitativo de ocorrências comuns entre os indicadores. 

 

4.3.1 Aspectos sobre a Internacionalização (práticas de exportação) 

 

 As categorias abordadas serão: razões para internacionalização e/ou exportação, grau 

de internacionalização, barreiras para seleção de mercados internacionais, influencia do gestor 

chave, aquisição do conhecimento, assimilação do conhecimento, transformação do 

conhecimento e exploitation. 

 Nos Quadros 32, 33, 34 e 35 são apresentados os indicadores encontrados entre as 

empresas sobre o construto internacionalização e exportação. 

 

 Quadro 32: Indicadores de “Razões para Internacionalização” identificados entre as 

empresas 

Indicador Empresa A Empresa B Empresa C 
Oportunidade de negócios X X X 
Lucratividade no curto prazo    
Alcançar novos objetivos  X X 
Perspectiva de crescimento em longo prazo   X 
Garantir mercado    

 Fonte: Da pesquisa (2011) 
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 Quadro 33: Indicadores de “Grau de internacionalização” identificados entre as 

empresas 

Indicador Empresa A Empresa B Empresa C 
Conhece  em profundidade as culturas dos países 
de exportação. 

  X 

Possui bons relacionamentos com os clientes. X X X 
Contatos para exportação por telefone, feiras e 
com Trade. 

X X X 

Proprietário é o mentor em inovação. X   
Empresa inova frequentemente. X X X 
Possui planejamento X X X 
Conhece a concorrência internacional.  X X 
Crescimento em ascensão, altos investimentos no 
departamento e na produção 

 X X 

Preço ajustado com o mercado internacional. X X X 
Gestão descentralizada  X X 
Site adaptado para vendas  e para informação  X X 
Marketing maduro   X 
Internacionaliza por meio de Joint Venture   X 

 Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

 Quadro 34: Indicadores de “Barreiras para exportação” identificados entre as 

empresas 

Indicador Empresa A Empresa B Empresa C 
Impostos nos mercados estrangeiros e no 
mercado brasileiro 

X   

Falta de habilidades dos colaboradores X   
Burocracia para exportação brasileira (política) X  X 
Desconhecimento dos Concorrentes  
internacionais; 

X X  

Equipe incompleta para o departamento X   
Capacidade produtiva insuficiente para atender 
alta demanda. 

X   

Certificações exigidas pelo mercado externo  X X 
Impostos no mercado estrangeiros  X  
Desconhecimento da cultura internacional  X  
Produtos sem padrão de qualidade    
Logística    
Conhecimento sobre a língua estrangeira    

 Fonte: Da pesquisa (2011) 

  

 Quadro 35: Indicadores de “Influência do gestor chave” identificados entre as 

empresas 

Indicador Empresa A Empresa B Empresa C 
Dinamicidade para adaptar a mudanças X   
Visão empresarial ampla X   
Iniciativa X  X 
Paciência  X  
Conhecimento do mercado internacional  X X 
Atualizado  X  
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Domínio da língua estrangeira  X X 
Bem comunicativo  X  
Experiência em negociações internacionais   X 
Cordialidade   X 
Simplicidade   X 
Assertividade   X 
Motivador    
Conhecimento técnico sobre o produto    
Disseminador da cultura internacional    
Bom relacionamento com os clientes    
Honestidade    

 Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

 Pôde-se constatar que todas as empresas apresentaram indicadores comuns, ou seja, 

tiveram frequência comum. 

  Os indicadores oportunidades de negócios, inserido na categoria “razões para 

internacionalização”, bons relacionamentos e inovação inserido na categoria “grau de 

internacionalização” foram os únicos indicadores comuns em internacionalização.  

 Partindo do pressuposto que, de maneira geral, quanto mais envolvimentos a empresa 

possui como mercado internacional, maior o seu grau de internacionalização, considera-se que 

de forma hierárquica as empresas que possuem maior grau de internacionalização são C, B e 

A. 

 Ainda em relação a categoria “barreiras para exportação”, os indicadores comuns, 

entre pelo menos duas empresas foram: habilidades dos colaboradores, burocracia 

brasileira, desconhecimento da concorrência internacional, equipe incompleta no 

departamento, capacidade produtiva limitada, impostos no mercado estrangeiro, 

desconhecimento da cultura internacional.  

 O que pode ser notado é que, de maneira geral, as empresas possuem muitos 

indicadores comuns, isto é, sintonia, entre os indicadores de internacionalização. Na Tabela 6, 

é apresentado o quantitativo de indicadores comuns para internacionalização (APENDICE G). 

  

4.3.2 Aspectos sobre a Capacidade de Absorção 

 

 Nos Quadros 36, 37, 38 e 39 são apresentados os indicadores encontrados entre as 

empresas relacionados ao tema absorção do conhecimento. 

 

 Quadro 36: Indicadores de “Aquisição do conhecimento” identificados entre as 

empresas 

Indicador Empresa A Empresa B Empresa C 
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Troca de experiência com concorrentes X X X 
Relacionamento maduro com fornecedores 

internacionais 
X  X 

Pesquisa de satisfação com clientes X   
Incentivo à instrução/qualificação; X X X 

Gestor com foco em inovação; X   
Adaptação do site para três línguas  X X 

Contratação de uma gestora para o departamento  X  
Cursos no Mdic, Radar Comercial e Apex-Brasil  X X 

Experiência com importação X  X 
Cursos sobre os procedimentos de exportação  X X 

Adaptação as normativas de exportação  X X 
Personalização dos produtos;  X  

Portfólio e material gráfico em outras línguas;  X  
Preparação da linha de produção para exportação   X 

Consultas a Abiec e Mdic   X 
Participação de feiras  X X 

Programa Trainee   X 
Atendimento a legislação interna e aos mercados 

compradores 
  X 

Intensificação da cultura exportadora;   X 
Colaboradores comprometidos e motivados   X 

Estruturação do departamento   X 
Criação do site com linguagem estrangeira   X 
Experiências anteriores com exportação   X 
Experiência técnica dos colaboradores   X 

Cursos Sebrae e Senar    
Melhoria na qualidade dos produtos   X 

Diversificação dos produtos   X 
 Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

 Quadro 37: Indicadores de “Assimilação do conhecimento” identificados entre as 

empresas 

Indicador Empresa A Empresa B Empresa C 
Reuniões X X X 
Prática diária X X X 
Quatro tipos de manuais X   
Fluxograma bem definidos X X X 
Check-List e correção dos processos anualmente; X   
Quadros de avisos  X  
Informação intranet   X 
Organograma   X 

 Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

 Quadro 38: Indicadores de “Transformação do conhecimento” identificados entre as 

empresas 

Indicador Empresa A Empresa B Empresa C 
Aproveitam experiências de projetos e relações 
comerciais anteriores, em novas transações 

X X X 

Capacitação permanente para os colaboradores  X  
Criação de novos produtos;  X X 
Possui software para conhecer os clientes  X X 
Capacitação pelo despachante X   
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Cursos ofertados pela Fieto, Sebrae e Mdic  X X 
Multiplicadores dos conhecimentos por meios 
dos cursos internamente 

 X X 

Quadro de avisos   X 
Mini-foruns   X 
Ficha técnica    
Pesquisa de satisfação   X 

 Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

 Quadro 39: Indicadores de “Exploitation” identificados entre as empresas 

Indicador Empresa A Empresa B Empresa C 
Implantação sistema de informação 
Preparação para ISO 9000 

X   

A empresa inova os produtos com base nas 
informações dos clientes; 

 X X 

Pós-venda e Relacionamento próximo com os 
clientes; 

 X X 

Pesquisa prévia sobre a cultura e hábitos, antes de 
fazer a pré-venda 

 X X 

Acesso constante ao Apex-Brasil, Mdic e Radar 
Comercial 

 X X 

Inovação de produtos X X X 
Flexibilidade de adaptação da produção para 
atender às necessidades especificas do cliente 

 X X 

Pré-venda   X 
Consultas periódicas sobre a legislação 
internacional 

  X 

Implantação do software SAP   X 
Novo projeto com Joint Venture   X 
Diminuição dos erros quanto aos aspectos 
burocráticos 

   

Busca pelo Selo de Origem    
Revisão do preço de venda   X 

 Fonte: Da Pesquisa (2011) 

 

 Levando em consideração todas as categorias, foi possível identificar que seis 

indicadores foram comuns. Os indicadores foram, troca de experiência com concorrentes e 

incentivo à instrução inseridos na categoria “aquisição do conhecimento”; Reuniões e prática 

diária envolvendo a assimilação do conhecimento; aproveitamento de experiência em 

projetos anteriores, em novos em “transformação do conhecimento” e por fim, a inovação de 

produtos inserido em expoitation. 

 

4.4 A Empresa D – Estudo de Caso 

 

 Ressaltando que as três primeiras empresas e, as entrevistas como os peritos, serviram 

para o aprimoramento do roteiro utilizado, nessa empresa, a experiência com as entrevistas 
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permitiu a complementação do design da pesquisa, visando o estudo de caso, relatado a partir 

desta parte. 

 Diferentemente do estabelecido para as três empresas anteriores, preferiu-se deixar 

partes do discurso do entrevistado na análise do caso, em vez de deixá-los como apêndice, em 

razão de esta empresa ser o foco maior deste trabalho. 

 

• Característica da empresa 

 

Essa empresa foi criada em 1993, e contava com 21 colaboradores, que trabalhavam 

como operários-artesãos. Eram os responsáveis pela produção das joias de capim dourado - 

um produto típico da região –comercializadas pela empresa.  Era uma empresa familiar 

administrada pelo pai, que possuía função gerencial, de exportação e como era um dos 

mentores sobre a inovação dos produtos capim dourado, oferecia suporte operacional. A 

esposa e seus dois filhos o auxiliavam no setor administrativo/financeiro e faturamento.  

A empresa possui sede própria e uma pequena linha de produção, composta por 

artesãos que preferiam produzir a joia exclusivamente para a empresa (ver APÊNDICE I). 

Estava inserida no município de Ponta Alta do Tocantins, com limitação de acesso a internet e 

outros recursos logísticos. Entretanto a empresa ainda preferia estar sediada na cidade em 

função da concentração de mãos de obra qualificada para a produção do capim dourado e em 

função do produto nativo e regularizado pelo órgão ambiental do estado (ver anexo B). 

Quando passou a existir demanda para produtos no exterior, 100% dos produtos de 

exportação eram solicitados pelo site. 

 Os operários-artesãos não possuíam carteira registrada. Trabalham sobre o regime de 

contrato e participação nos lucros. Os artesãos vinculados à empresa possuíam firma própria e 

faziam parte da associação de capim dourado do estado do Tocantins. Alguns parceiros, que 

também são concorrentes, possuíam empresas, e outros fabricam as joias em sua própria 

residência. Utilizavam pequenos estoques em função do pouco recurso financeiro (ver 

APÊNDICE J).  

 Os novos artesãos eram em sua maioria “ex”: produtores rurais, auxiliares de serviços 

gerais, peão de boiadeiro, roçador de pasto, entre outros trabalhadores da área rural. Muitos 

semi-analfabetos. 

 Quando o pedido era feito em grande escala, alguns parceiros chegavam a trabalhar 18 

horas/dia para cumprir o compromisso. Quando existiam produtos diferenciados e 

personalizados, o proprietário apresentava a ficha técnica do produto para os artesãos. Nessa 
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ficha as características relativas às medidas do produto, da cor e da foto do produto 

direcionava a produção. 

 

• Contexto regional da empresa 

 

O município de Ponte Alta do Tocantins fica no interior do Estado do Tocantins, com 

aproximadamente 7.200 mil habitantes (IBGE, 2011). Esse município é considerado o portão 

de entrada do Jalapão (em apêndice D). O nome da cidade está associado ao Rio Ponte Alta, 

que nasce nas veredas da serra, chegando já volumoso no ponto em que corta a cidade 

(ECOVIAGEM.UOL, 2011). 

 O Rio Ponte Alta sobe no verão e deixa seu rastro na temporada da seca, formando 

belas praias. Entre elas, a Praia do Tamboril, uma das mais populares da região, com areias 

brancas. Seu nome se deve a um frondoso tamboril – árvore típica da região (Ver anexo C, 

Figura 41) que está na sua margem direita. O local enfrenta problemas de erosão, exigindo 

uma aplicação de um plano de manejo.  

 A região de Ponte Alta oferece diversos passeios e atrativos naturais como à cachoeira 

do Lajeado, os cânions do Sussuapara, a cachoeira da Fumaça, o rio das Balsas, o lago do 

Caldeirão. Está está próxima a outros atrativos do Parque Estadual do Jalapão, um 

ecossistema único de biodiversidade e um dos principais roteiros para quem pratica o 

ecoturismo e o turismo de aventura. A cidade possui infraestrutura básica de hospedagem, 

alimentação e guias (ECOVIAGEM.UOL, 2011) 

 A região do Jalapão é um lugar de descobertas permanentes. Em plena mata de 

transição entre o cerrado e a caatinga, onde predomina uma vegetação rasteira similar às 

savanas (ver apêndice D), surgem cachoeiras, rios de águas cristalinas, corredeiras, grandes 

chapadas e formações rochosas de cores e formas variadas. Neste cenário, destacam-se dunas 

de areias douradas, com até 30 metros de altura, o que levou o lugar a ser chamado de deserto 

do Jalapão. Seria um deserto, se o Jalapão não fosse também um paraíso das águas e um lugar 

onde a presença de flores e animais exóticos salta aos olhos. Um convite à contemplação e à 

aventura (JALAPÃO, 2011). 

 

• O empresário 

 

O empresário foi fundador e presidente da associação de capim dourado. Nascido no 

Tocantins criou sua família em Ponte Alta do Tocantins. Contribuiu com a qualificação das 
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primeiras 25 artesãs no município. Por meio dessas 25 artesãs, foi possível qualificar muitas 

famílias. Em 2003 foi Secretário de Turismo no município.  

A experiência do gestor com capim dourado e também com exportação, ajudou sua 

empresa no processo de internacionalização e exportação, desde sua abertura. Sem formação 

acadêmica e, tomado por um espírito dinâmico e motivado, o empresário possuía grandes 

objetivos para a empresa. Desejava abrir pelo menos duas filiais em Palmas, capital do 

Tocantins, entre 2012 e 2013. O empresário foi o grande inspirador de novos produtos da 

empresa. E é reconhecido por essa característica entre os concorrentes. Sempre que a mídia 

televisiva e de radiodifusão necessitavam fazer reportagem ou, mesmo entrevista sobre o 

produto, a associação indicava o empresário para tal função. 

 

• O produto Capim Dourado 

 

 O capim dourado não é, de fato, um capim. De modo geral, os capins pertencem ao 

grupo das gramíneas e o capim dourado (Syngonanthus nitens) é uma sempre-viva2 (Anexo 

D). 

 O brilho dourado do capim inspira a produção de peças utilitárias e ornamentais (ver 

APÊNDICE J). Essa tradição vem de longa data. Acredita-se que os moradores da região 

central do Jalapão aprenderam a arte de trabalhar o capim dourado provavelmente com os 

índios da etnia Xerente, que passaram pela região há quase um século (ISPN, 2011) 

 Inicialmente, os artesãos faziam peças para o uso cotidiano das comunidades, quando 

poucos habitantes do Jalapão dominavam a técnica. Com a chegada do ecoturismo e a 

divulgação do artesanato pelo governo estadual – que escolheu o capim dourado como um dos 

símbolos do Tocantins – a arte foi assimilada por praticamente todas as comunidades 

tradicionais da região (ISPN, 2011).  

 Hoje, o artesanato do capim dourado cruza as fronteiras do Brasil e encanta 

apreciadores em todo o mundo. 

 O consumo interno do artesanato feito com a planta também cresceu. O crescimento 

chegou a preocupar as comunidades devido ao excesso de coleta e fez com que solicitassem o 

                                            
2 A Sempre-viva é uma planta herbácea anual, que cresce de 0,7 a 1,2 m de altura, e folhas bastante delicadas. Suas flores são pequenas, mas 
bastante chamativas. Formadas na primavera, suas folhas são extremamente duráveis. Não são comumente cultivadas em vasos devido à alta 
necessidade de sol direto. Quando plantadas em jardins, são usadas em conjuntos isolados ou renques. Em alguns países, como nos Estados 
Unidos, os botões são colhidos quando ainda não abertos e são secados pendurados de cabeça para baixo. Suas flores secas ficam muito 
bonitas, e dão um toque campestre aos ambientes. São muito usadas como flor-de-corte na confecção de arranjos florais frescos ou secos.   
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apoio de organizações para realizar pesquisas de modo a garantir a sustentabilidade da 

atividade. 

 A coleta do capim requer cuidados especiais para que a espécie possa continuar a 

existir e ser usada pelas futuras gerações. Por exemplo, o capim só pode ser colhido maduro, 

quando as hastes já estão secas e com a coloração típica. Somente nessa fase é que as 

sementes estão maduras e prontas para germinar. A retirada do capim ainda verde prejudica a 

espécie, uma vez que causa a morte da planta, tornando a regeneração impossível (ISPN, 

2011). 

 Bem coletado, bem usado e respeitado em sua integridade, o capim dourado poderá 

continuar ajudando muitas comunidades a sobreviver de maneira digna e com respeito à 

natureza. É importante compreender a origem e como está sendo coletado o capim dourado do 

artesanato que será adquirido. Os casos de desrespeito à lei (ver em anexo B) devem ser 

denunciados aos órgãos ambientais.  

 Contrabandistas de outras regiões, visando ao lucro, passaram a retirar a planta de 

áreas de coleta tradicional, prejudicando as comunidades e a própria sobrevivência da espécie 

(ISPN, 2011). 

As peças são elaboradas à mão com matéria-prima natural de capim dourado por 

artesãos qualificados e cadastrados em Associações pertencentes à região do Jalapão– 

Tocantins.  

O capim dourado legítimo possui um brilho intenso e cor natural semelhante ao ouro 

(ver APÊNDICE J) e nasce somente na região do Jalapão. O artesanato da região é ensinado 

de geração em geração no Jalapão. Os artesãos transformam essa planta em diversas peças 

como bolsas, vasos, brincos, colares e pulseiras. 

As Associações de Artesãos da região do Jalapão se comprometem a efetuar o 

extrativismo da planta respeitando seu ciclo de vida. Somente peças prontas estão disponíveis 

para venda. O capim dourado não pode ser adquirido por outros estados ou países sem ser 

processado “in natura”, visando à sustentabilidade ambiental, econômica e social da região. 

 

4.4.1 Processo de Internacionalização (práticas de exportação) 

 

O produto capim dourado teve sua demanda aquecida por incentivo do Governo do 

Estado do Tocantins que, em ação conjunta com o Sebrae fez um trabalho de divulgação 

internacional, iniciado primeiramente em Portugal.  
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Segundo o gestor, o projeto foi crescendo e se espalhando, principalmente pela 

internet. A partir dessa ação, os clientes começaram a enviar e-mail para adquirir produtos.  

Foi um processo de bola de neve, ressalta o gestor. Indicação sobre indicação e o 

produto teve espaço em vários outros países, incluindo Estados Unidos, Espanha e França. 

A empresa ingressou no mercado internacional sem planejamento e por meio da 

exportação.  

Quando ainda era presidente da associação houve uma crescente demanda. No entanto, 

haviam altos índices de insatisfação dos clientes em função da falta de qualidade dos 

produtos. Isso gerava muitas devoluções e atraso na entrega como fruto de conflitos internos 

na organização. 

Quando se iniciaram as atividades de sua empresa o empresário primou pela produção 

padronizada, com qualificação e sensibilização intensa sobre os operários-artesãos para obter 

melhor cultura do que os concorrentes. 

Para o gestor, uma vez iniciadas as operações no mercado internacional, não é 

aconselhável interrompê-las. Se a empresa não atender esse público, outro o fará. Para o 

gestor, de certa forma, o relacionamento com empresas internacionais valorizava o Estado e, 

naturalmente, trazia mais credibilidade para a empresa operar no mercado doméstico. 

Depois de muitas dificuldades operacionais no inicio do processo de exportação, 

levando em consideração os trâmites burocráticos e de comercialização, a empresa tem 

“sofrido” menos, pois tem aprendido na prática todos esses processos. Segundo o gestor, em 

2001, período em que a empresa foi fundada, a burocrática logística, o preenchimento dos 

formulários e os tramites alfandegários eram as principais barreiras. Na opinião do gestor, 

“era muito difícil para a gente conseguir enviar uma caixa para fora, um capim dourado 

para fora”.  

Depois de muitas dificuldades com o processo logístico, o Governo do Estado buscou 

parceria com os Correios e apresentou o programa Exporta Fácil. Por meio desse programa o 

processo se tornou mais compreensível, entretanto permaneciam ainda algumas dificuldades, 

principalmente quando se tratava do preenchimento das notas fiscais e da Fatura pró-forma. 

A tarefa de preenchimento do formulário internacional exigia muita atenção, além de 

domínio sobre a transformação de valores cambiais. Segundo o gestor, existem muitos 

softwares online que contribuem para a compreensão e, algumas vezes, até para a tradução de 

alguma informação essencial que não é compreendida. Entretanto, não é o suficiente para 

atividade rotineira. O ideal, segundo o gestor, é possuir qualificação para tal fim. 
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O gestor apontou que, por meio da experiência e dos poucos cursos realizados em 

Palmas, capital do Tocantins, essa dificuldade foi sendo rompida.  

Existiu também um acúmulo de atividades no processo de exportação da empresa. O 

único responsável pela atividade burocrática e comercialização no mercado internacional era 

o próprio gestor. Segundo ele, já existia a necessidade de contratação de um profissional para 

esta área.  

Em função da novidade do produto no mercado nacional a concorrência não foi fator 

preocupante para o gestor. Ele deixou claro que sua empresa é a mais estruturada entre os 

concorrentes da região. Foi possível perceber, durante a entrevista, que a própria associação, e 

outros pequenos empresários, se tornam seus concorrentes diretos.  

Pelo fato de o produto capim dourado ainda ter sua produção 100% artesanal os 

compradores deviam ter paciência e compreenderem que, em função da alta demanda, o 

tempo de entrega devia ser respeitado. Devia ser levado em consideração também o fato de 

que nesse ramo atividade, de forma geral, a maioria dos compradores são empresas e os 

pedidos eram feitos pelo portal institucional. O site era dinâmico e os produtos eram 

relacionados por códigos.  

Porém, uma das barreiras para o processo de internacionalização era efetivamente 

interna. A empresa possuía muita variedade de produtos, mas não possuía gestão de estoque. 

Segundo o gestor, “Por vezes a negociação sofre interferência por não possuirmos estoque de 

todos os produtos”.  Ele assinalava que o processo de produção era lento e exigia alta atenção 

dos operários-artesãos (ver APÊNDICE J).  

A empresa ainda estava em processo de aperfeiçoamento. Possuía atualmente 

departamento administrativo/ financeiro, comercial e departamento de produção.  

Como já comentado, a empresa, no início, teve muitos problemas com devolução de 

produtos. O gestor citou exemplo de um cliente na Venezuela que devolveu cerca de 40% das 

peças adquiridas. Segundo ele, essa situação contribuiu para o aprendizado da empresa, a qual 

passou a priorizar a qualidade dos produtos. A partir dessa devolução passou a fazer pesquisa 

de satisfação com os clientes para identificar as falhas e saná-las.  

O cliente da Venezuela ainda fazia transações com a empresa. Segundo o gestor, após 

os últimos pedidos que recebeu,os clientes encaminharam e-mail imediatamente agradecendo 

pela atenção e pela qualidade dos produtos.  Segundo o Gestor, “muitos dos meus clientes 

hoje, que recebem as caixas, passam logo em seguida um e-mail dizendo: Recebi, e estão 

lindas as peças”. 
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O gestor aponta que ainda a existência de reclamações. Porém, essa incidência ocorreu 

principalmente com peças novas, criadas especialmente para aquele cliente. Quando isso 

ocorria, os operários-artesãos eram informados imediatamente por meio de reuniões, e as 

informações eram  inseridas nas fichas de produção, assim o erro era corrigido.  

A empresa possuía um programa de pós-venda. Porém, seu processo ainda era 

incipiente. Segundo o gestor, o processo aconteceu principalmente com um cliente novo ou 

quando ocorria a comercialização de produtos inovadores pela primeira vez. Nesses casos, a 

empresa fazia o contato por e-mail.  

Quando a empresa recebia um elevado volume de pedidos a um cliente, ela também 

lhe enviava um brinde, uma peça personalizada, confeccionada unicamente para aquele 

cliente. 

Outro fator inerente ao crescimento no mercado internacional era o preço. Segundo o 

gestor, o preço de venda do produto não sofreia alteração há aproximadamente cinco anos. 

Para o gestor, existiam diversos fatores que impediam o aumento. Entre eles, a falta de 

organização entre as empresas do setor, o profissionalismo para garantir a qualidade do 

produto e o receio de causar incômodos comerciais. 

A empresa estava em busca do Selo de Origem, o que acarretaria também custos para 

a empresa. Para o gestor, seria uma boa justificativa para ajustar o preço do produto. Ainda 

não haviam calculado o impacto do aumento, mas o gestor afirmou que seria de 4 a 10%.  

Para o cliente seria ótimo, pois o Selo ofereceria garantia de qualidade ao produto, 

além da garantia de originalidade. O Selo de Origem foi fruto de mais um apoio do Governo 

do Estado do Tocantins. 

O Selo de Origem será um bom argumento para o cliente internacional continuar a 

comprar os produtos, já que os impostos para a entrada do produto no país estrangeiro têm 

impedido alguns clientes de comprarem altas cargas.  

O gestor exemplificou o caso de um cliente da Espanha, que tem justificado a 

diminuição de compra em função da carga tributária daquele país.  

Existem, segundo o gestor, algumas situações, por conta desse fator, que alguns 

clientes solicitavam até mesmo a inserção de um preço menor na nota. Ocorriam muitas 

situações de retenção dos produtos na alfândega, causando transtornos e, por vezes, “é 

necessário o cliente ir atrás” para verificar a situação. “É uma complicação. Às vezes a gente 

dá sorte da caixa passar rápido, ir direto, mas é muito raro”. 

Existia projetos para a Empresa expandir no mercado internacional, mas segundo o 

gestor, uma crise mundial tornava o processo mais difícil. Uma das ações iniciais era 
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aperfeiçoar o site. No entanto, o empresário afirmou não ser momento adequado para altos 

investimentos no exterior. Para ele, o mercado doméstico estava mais aquecido para o produto 

do que o mercado internacional.   

Foi citado o exemplo de uma cliente nos EUA, que sempre honrou com os 

compromissos, e que nos últimos tempos, tem atrasado o pagamento. Ela justificou o ocorrido 

pela atual situação econômica naquele país. 

A empresa concordou que, para melhorar as negociações no mercado internacional, 

eram necessárias habilidades específicas. E que a necessidade de contratação de um 

profissional que obtivesse conhecimento específico sobre os trâmites no mercado 

internacional, além de possuir também conhecimento de um ou dois idiomas, no mínimo, 

sendo um deles o inglês. 

Um dos indicadores apontados pela empresa para identificar se estava exportando a 

contento, era o número de pedidos. O controle era feito pelo site e pela linha de produção, 

principalmente quando os pedidos eram  feitos pelos países que tinham grandes demandas.  

Para o sucesso do processo, o empresário apontou que o gestor responsável pela 

transação comercial internacional devesse ter bons relacionamentos com os clientes. Um 

contato gentil e cordial. O cliente tem que se sentir seguro em negociar com a empresa. Se o 

cliente perceber insegurança na capacidade de entrega ou mesmo um desconhecimento na 

forma de transação internacional, isso constitui um alto risco para o negócio não se 

concretizar. O Quadro 40 sintetiza os indicadores identificados pela entrevista com o gestor 

da empresa, relativos à internacionalização e práticas de exportação.    

 

Quadro 40: Categorias/temas e indicadores de Internacionalização (praticas de exportação) 

sobre a perspectiva da Empresa D 

INTERNACIONALIZAÇÃO e PRÁTICAS DE EXPORTAÇÃO 
Categorias/temas Indicadores Autores Relacionados 

Razões para 
internacionalização 

Oportunidade de levar o produto para outros 
países.  

Perspectiva de crescimento no curso e no longo 
prazo. 

Garantir mercado. 

 
Abdul Rashid e Tan 

(2002) 

 
Grau de 

internacionalização 

Pouco conhecimento sobre a cultura internacional  
Exporta massivamente por meio do site 
Desconhece a concorrência internacional 

Oportunidades de crescimento limitada pelo 
conhecimento do mercado e pela limitada 

produção em escala 
Preço defasado do produto 

Gestor motivado e participante 
Empresa que mais inovação e diversifica entre os 

concorrentes regionais 
Não possui planejamento estratégico 

 
Johanson  e 

Mattsson (1988) 
Zahra e George (2002) 
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Site em aperfeiçoamento 
Marketing incipiente 

Modo de entrada no 
mercado internacional 

Exportação Root (1994). 
Hill (2007) 

 
Barreiras para seleção 

de mercados 
internacionais 

- Mão de obra qualificada em exportação. 
Produtos com despadronização de qualidade. 

Logística. 
Preenchimento de documentos; 

- Conhecimento sobre os processos administrativos 
de exportação; 

- Conhecimento sobre a língua estrangeira; 
- Tributação para entrada no país estrangeiro; 

Capacidade produtiva insuficiente para atender alta 
demanda. 

 
 

Leonidou (1995) 

 
 

Influência do gestor-
chave 

Motivador 
Conhecimento técnico sobre o produto 
Disseminador da cultura internacional 
Bom relacionamento com os clientes 

Boas habilidades interpessoais 
Honestidade 
Tolerância 

 
 
Aaby e Slater (1989). 

Indicadores de 
internacionalização 
para avaliação do 

processo 

Pedido de compra 
Faturamento 

 

 

4.4.2 Absorção do Conhecimento 

 

A empresa recebeu a qualificação e informações sobre os processos de 

internacionalização por meio da associação de capim doutorado. Incentivou, com isso, os 

parceiros a participarem dos cursos que ocorreram na cidade ou na Capital do Tocantins, 

Palmas.  

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural–Senar e o Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas–Sebrae, foram os órgãos que ofereceram as principais instruções. Os 

cursos foram relativos aos processos de internacionalização, de atendimento ao cliente e de 

artesanato de joias, entre outros.  

Algumas informações foram partilhadas entre os competidores. Porém, com algumas 

restrições. O fato de o grupo de empresas ser enxuto e estar concentrado quase que na mesma 

região, torna o processo de partilha do conhecimento complexo. O processo de fabricação já é 

conhecido entre eles. Quando é descoberto algum recurso idiossincrático, ele é escondido a 

sete chaves. 

O gestor citou exemplo de uma empresa que estava comercializando com êxito para 

um país. Após descobrir o êxito de tal empresa o empresário a contatou e, felizmente, recebeu 

as orientações necessárias para também conseguir a inserção em tal mercado. Porém, o 

empresário ressaltou que a incidência de solidariedade é baixíssima.  
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Segundo o gestor, quando obtinha nova informação, seja no processo de 

internacionalização, ou mesmo sobre a característica de algum país que influencia na 

característica do produto, informa rapidamente aos colaboradores e parceiros. Acrescenta que 

esse processo é feito rigorosamente e constantemente. 

Para ele, a empresa depende da qualidade dos produtos que são confeccionados pelos 

operários-artesãos e, para que essa qualidade seja mantida, os operários devem ter a plena 

consciência sobre todo o processo. Em reuniões periódicas com os operários-artesãos e 

também com os colaboradores do administrativo, o gestor expôs sobre a importância do 

alinhamento organizacional e sobre a cultura e qualidade em exportação. 

Conforme abordado, a experiência anterior do gestor com o produto e também com 

negociações com o mercado internacional contribuiu muito para o sucesso de todo o processo 

de fabricação e comercialização.  

As experiências foram sempre aproveitadas e nunca partiram do ponto zero. Segundo 

o gestor, aproveitar experiências anteriores é essencial para o sucesso nas novas negociações. 

Sejam elas de sucesso ou insucesso, ambas trouxeram aprendizado. 

O gestor ressaltou que a empresa possuía a política de contratar colaboradores sem 

experiência e qualificá-los. O gestor possui formação técnica em meio ambiente e 

administração e declarou ter facilidades em qualificar os novos membros da organização. 

Segundo ele, já aconteceu da empresa qualificar um funcionário e depois esse deixar a 

empresa para ingressar em um concorrente. O gestor declarou que esse processo exige muito. 

O colaborador era qualificado detalhadamente sobre o processo produtivo, sobre a cultura da 

empresa e sobre a qualidade do produto. A capacitação ocorria na prática (ver APÊNDICE J) 

e também por meio de cursos, além do acompanhamento constante do gestor. “Perder um 

operário-artesão depois da qualificação é prejuízo”. 

O gestor apontou que a empresa é inovadora. Possui a flexibilidade em desenvolver 

novos produtos, tanto para abrir mercado, como para atender ao pedido dos clientes, e quando 

esses produtos são bem aceitos no mercado, ela os inseria na linha de produção. Em termos de 

inovação o grande mentor era o gestor proprietário, que sempre inova peças e cita exemplos 

de novos produtos criados por ele. Ressalta que sempre aprende com o mercado. Segundo ele 

“já ocorreram situações que, aos meus olhos, fiz algumas peças com características simples, 

mas que fizeram grande sucesso no mercado internacional”. 

Segundo o gestor, o produto capim dourado se tornou tão atrativo, que às vezes engana 

até os artesãos, quando o assunto é comercialização. “Fazemos uma peça pensando que não 

haveria venda e, quando percebemos, foi à peça que mais teve procura”.  
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A inspiração do gestor é o desafio em conquistar e satisfazer os clientes. O gestor se 

classificou como um artesão. Afirma que, entre os concorrentes, é o mais criativo, inovador e 

o que mais faz lançamentos. Segundo ele, “criação faz parte do meu dia-a-dia, é algo nato, 

uma coisa de dentro de mim”. 

No entanto, o gestor ressaltou que inovação constante e com alto volume, causou 

prejuízos para a organização tanto no aspecto relativo ao investimento estrutural e de 

produção, quanto no marketing. Segundo ele, o investimento se tornou alto quando o assunto 

é comunicação com o cliente. Para ele “tudo tem que ser muito bem dosado”, levando em 

consideração que o diferencial do produto é seu aspecto artesanal. 

Em busca da padronização da produção a empresa possuía uma ficha técnica utilizada 

como controle de qualidade na produção para cada produto. Nessa ficha constam as 

orientações técnicas, a foto da peça e os passos para sua confecção. Por meio dessa ferramenta 

iniciava o processo de controle da qualidade para a internacionalização, principalmente 

quando se tratava de novos produtos. O Quadro 41 sintetiza o conjunto de indicadores 

relativos à capacidade de absorção do conhecimento. 

 

Quadro 41: Categorias/temas e indicadores em Capacidade de Absorção  sobre a perspectiva 

da Empresa D 

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO 
Categorias/temas Indicadores Autores Relacionados 

AQUISIÇÃO DO CONHECIMENTO 
Investimentos 
anteriores 

Criação de site  
 
 
 
 
Zahra e George (2002) 

Hamel (1991) 
 

 
Conhecimento prévio 

Proprietário foi Presidente de associação antes de 
fundar a empresa 

Empresário foi Secretario de Turismo do 
Município 

Prática dos operários-artesãos 
Intensidade  Cursos SEBRAE e Senar 

Troca de experiência com concorrentes 
Melhoria na qualidade dos produtos 

Velocidade Diversificação de produtos 
 
Direção 

Qualificação dos operários-artesãos 
Disseminação da cultura internacional na empresa 
ASSIMILAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 
Entendimento 

Reuniões Zahra e George (2002) 
Szulanski (1996) 

TRANSFORMAÇÃO DO CONHECIMENTO 
 
 
Internalização 

Ficha técnica de produtos para o processo 
produtivo 

Aproveitamento de experiências de projetos e 
relações comerciais anteriores, em novas 

transações 
Pesquisa de satisfação com clientes 

 
 

 
Zahra e George (2002) 

 

 
Conversão 

Transferência direta de conhecimento do gestor 
para os colaboradores. 
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Capacitação permanente para os colaboradores 
EXPLOITATION 

 
Uso 

Pós-venda – atendimento e brindes 
Inovação de produtos 

Cria produtos e melhora os processos de produção. 

 
 
 
Zahra e George (2002) 

 
Lane e Lubatkin (1998) 

Implementação Diminuição dos erros quanto aos aspectos 
burocráticos  

Incentivo a criação de novos produtos 
Busca pelo Selo de Origem 
Revisão do preço de venda 

Fonte: Da pesquisa (2011)  

 
4.4.3 Considerações sobre a Empresa D 

 

A aquisição do conhecimento, segundo Zahra e George (2002) é a capacidade de 

reconhecer, valorizar e adquirir conhecimentos do ambiente externo necessários para as 

operações de uma empresa.  

O que pode ser percebido no Caso da Empresa D, é que, esta não ficou totalmente 

alheia à aquisição de conhecimentos. Ocorreram investimentos antes da exportação, a 

exemplo da criação do site, recebendo benefícios advindos da experiência anterior do gestor 

frente à presidência da associação de capim dourado, o que de certa forma, contribuiu muito 

para direcionamentos no processo de exportação. Entretanto, a empresa não empreendeu 

forças em conhecimentos específicos de exportação. Nem buscou informações ou cursos no 

Mdic, Radar comercial ou Apex-Brasil. Fontes essas consideradas pelos peritos como 

imprescindíveis para o sucesso no processo de internacionalização. 

Para adquirir mais conhecimentos a empresa buscou cursos no Sebrae e no Senar. No 

entanto, o enfoque dos cursos ministrados por esses órgãos não atenderam integralmente as 

necessidades de exportação. Os cursos trabalharam as áreas generalistas, tais como: 

atendimento, marketing, produção. Mas não retratam o processo especifico em exportação.  

O gestor é possui características de liderança, sensibilizava os operários-artesãos para 

o alcance integral da cultura internacional, momento em que atendia as expectativas do 

modelo de Zahra e George (2002) sobre os esforços da direção, influenciando os caminhos 

que a empresa percorre para obter conhecimento externo. 

Entretanto, conforme já explorado, a empresa poderia melhorar seus processos e obter 

melhor desempenho se buscasse informações mais detalhadas como Cursos na Fieto, na SIC, 

informações no Apex-Brasil, Alice-Web e Radar Comercial. 

Foi possível perceber que a empresa exportou com informações advindas quase que 

únicas e exclusivas do seu site na internet. O site da empresa na internet apresentou ser muito 
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útil, entretanto, a empresa necessitava buscar informações em outras fontes, tais como, o radar 

comercial, apex-brasil entre outros. 

O que também contribuiu para o início do processo foi à intervenção do Governo 

Federal. Apresentou cursos sobre exportação e implementou um projeto para cultura 

exportadora. Porém, sua atuação foi constante apenas nos primeiros meses do projeto. Assim, 

depois de passado “o calor” o estado vetou os investimentos, e a empresa não deu 

prosseguimento nas atividades pela busca de conhecimento.  

A empresa possui um produto inovador, único, porém não adquiriu informações 

detalhas sobre o mercado internacional. Se isso tivesse sido feito, poderia ter alcançado maior 

capacidade na aquisição de conhecimentos e seus resultados poderiam ser efetivamente 

diferentes. 

Como a empresa não adquiriu conhecimentos de maneira pontual, sobre a perspectiva 

dos Peritos, barreiras operacionais como o preenchimento de formulários, desconhecimento 

das isenções de impostos, detalhes sobre o processo de exportação até o porto e, do porto até o 

cliente, acabaram por prejudicar o andamento das atividades de exportação. 

Sobre o aspecto da assimilação, Szulanski (1996) aponta que as empresas podem 

desenvolver rotinas e processos que permitam analisar, processar, interpretar e compreender a 

informação obtida de fontes externas. 

Como a quantidade de informações advindas do mercado externo foi restrita aos 

cursos do Senar/Sebrae e, também das informações dos clientes pelo site, a empresa utilizou-

se praticamente de reuniões para disseminar a ideia entre os colaboradores e suprir as dúvidas 

para o melhor entendimento das atividades. 

Os peritos orientaram as empresas a utilizarem recursos como à intranet, mural de 

avisos, folders internos, replicação do material utilizado nos cursos, acesso aos sites de 

domínio público entre outros, como formas de assimilação do conhecimento adquirido.  

A transformação do conhecimento foi feita por meio da ficha técnica de produção, que 

possui informações sobre o produto e, em muitos casos, são modificadas em função da 

reclamação e sugestão dos clientes e, até mesmo, de inovações feitas pelo gestor. A 

transformação do conhecimento também ocorreu por meio do aprendizado das experiências 

anteriores, na criação de novas peças. 

Os peritos sugeriram a criação de roteiros e uniformização dos processos para a 

transformação do conhecimento. A ficha técnica utilizada na empresa, nesse caso, também 

possuía a atribuição de transformação do conhecimento.  
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Os peritos também sugerem o uso de ferramentas para a organização de ambiente, 

software gerencial, criação de portfólio, manuais e fluxogramas como auxiliadores no 

processo de transformação do conhecimento. 

Zahra e George (2002) fazem referencia de que a transformação do conhecimento é 

traduzida na capacidade da empresa de desenvolver rotinas que lhe permitam integrar o 

conhecimento já existente do conhecimento assimilado.  

Mesmo que limitado, a empresa utilizavam ferramentas que contribuem na 

transformação do conhecimento adquirido. Porém, essas poderiam ter sido aperfeiçoadas, 

tomando como base as orientações dos peritos, o que poderia tornar o processo de 

transferência mais ágil e eficaz. 

É necessário perceber que, quanto mais acesso a informação externa a empresa possui, 

mais mecanismos de transferência do conhecimento a empresa deve ter. Quanto maior o 

volume de informações, mais processos ou rotinas devem ser utilizados para assimilação e 

entendimento. Todo o conjunto de processos e rotinas exigiram mais esforços por parte dos 

gestores para a transformação do conhecimento. Sendo justificadas pela teoria de Zahra e 

George (2002) que explicitam que a capacidade de transformação da empresa permite que a 

empresa identifique o modo como pode adaptar o novo conhecimento às suas necessidades 

específicas. 

Lane e Lubatkin (1998) explicam o último elemento da capacidade de absorção, o 

Exploitation, referente à capacidade da empresa de aplicar o conhecimento externo visando 

atingir os seus objetivos.  

É possível perceber que a Empresa D utilizou os conhecimentos que possuía. Utilizou-

se, por exemplo, de pós-vendas para identificar a percepção dos clientes, o que proporcionou 

à empresa aperfeiçoamento continuo, inovação e a diminuição de erros de produção. 

Com base nas necessidades de crescimento, departamentalizou com mais eficiência a 

empresa, bem como identificou a necessidade de obter o selo de origem e a revisão do preço 

de venda. Com isso, lançou o objetivo de expandir o negócio. Um dos fatores de impedimento 

foi o pouco acesso às informações reais que lhe proporcionou a tomada de decisão.  
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5. SÍNTESE DO ESTUDO – OBJETIVOS ESPECÍFICOS, EVIDÊNCIA EMPÍRICA e AUTORES 
 
 O Quadro 42 foi criado para, de maneira sucinta, e clara, expor os principais indícios de alcance dos objetivos específicos que esta tese buscou 
estudar.  
Quadro 42:Consolidação dos resultados relativos aos objetivos específicos 

Objetivo Especifico Evidencias na pesquisa empírica Locais de evidencias da 
pesquisa empírica 

Autores relacionados 

 
 
Identificar as razões pelas quais a empresa exporta; 

 
 
As razões pela qual a empresa internacionaliza envolve: a 
Sazonalidade no mercado doméstico, Novas oportunidades, 
Isenção de impostos, Vantagem em função do marketing 
institucional, Credibilidade para financiamento. 

As evidencias podem ser 
detectadas nos Quadros de 

categorias/temas e 
indicadores dos peritos e das 

empresas 
 

Síntese no Quadro 22. 

Karagozoghu e Lindell 
(1998); 

Abdul Rashid e Tan 
(2002) 

Hollensen (2001) 

 
 
Caracterizar o modo de entrada da empresa no 
mercado externo 

 
 
Os modos de entrada encontrados no estudo foram: 
Importação, Exportação, Licenciamento, Franquia, Joint 
Venture e Subsidiária 

 
Pode ser detectado nos 

Quadros de categorias/temas 
e indicadores dos peritos e 

das empresas 
 

Hill (2007) 
Luostarinen (1994) e 

Luostarinen et al. (1997) 
Root (1994). 

 

 
 
Identificar as barreiras encontradas no processo de 
exportação 

As principais barreiras encontradas entre as empresas, peritos 
e teoria são: Habilidades dos colaboradores (linguagem), 
Capacidade produtiva, Questões Burocráticas e de legislação, 
Cultura internacional diferente da doméstica, Certificações 
em países europeus, Transporte ineficiente, Pouca 
experiência da empresa, Falta de informação das empresas, 
Ausência de cultura para exportação. 

Pode ser verificado nos 
Quadros de categorias/temas 
e indicadores dos peritos e 

das empresas 
 

Síntese no Quadro 24. 

 
Leonidou (1995) 

Fillis (2002) 
Dana (2003) 

 

 
 
Identificar indicadores que classificam o grau de 
exportação 

Entre os aspectos encontrados para medir o grau de 
internacionalização das empresas destaca-se: Conhecer 
algumas culturas em países de exportação, Possui bons 
relacionamentos com os clientes, Exporta com ajuda de 
Trade, Conhece bem a concorrência e suas vantagens, Boa 
equipe de gestão, Economia de escala, Diferenciais 
competitivos, Tecnologia da informação, Marketing. 

Pode ser identificado nos 
Quadros de categorias/temas 
e indicadores dos peritos e 

das empresas 
 

Síntese no Quadro 23. 

 
Zahra e George (2002) 
Johanson e Mattsson 

(1988) 
Liesch;Knight, 1999) 

 
 
Descrever as características gerenciais do gestor chave 
no processo de exportação 

 
 
As características do gestor chave encontradas entre os 
peritos, empresa e teoria sobre aspectos gerenciais são: 

Checar os Quadros de 
categorias/temas e 

indicadores dos peritos e das 
empresas 

Segundo Bass (1990) 
Bowditch e Buono (2002) 

Bjerke(2007) 
Jones et al.(2005) 
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Negociador, Motivador, detentor do Conhecimento Técnico 
e sobre o produto, Persistente, Interessado, Paciente, 
Proativo. 

Síntese no Quadro 25 e 
Quadro 46 

Bell, Crick; Young 
(2004) 

Olivares-Mesa et al. 
(2007) 

Barney(1991) 
Lloyd-Reason; Mughan 

(2002) 
Delaney (2004) 

zucchella; Palamara; 
Denicolai (2007) 

 
 
Caracterizar as práticas de capacidade de absorção, no 
processo de exportação 

As práticas de capacidade de absorção encontradas no 
processo de internacionalização, destaca: os Cursos no 
SEBRAE, na Fieto, no Apex-Brasil, no Alice-Web. Da 
Experiência do dia-a-dia. No domínio do Radar Comercial. 
Conhecimento advindo das Empresas 
terceirizadas/Consultorias. Da participação em feiras de 
negócios. No uso da Internet/ Intranet. Por meio do Mural de 
avisos, das Reuniões, do Material dos cursos divulgados na 
empresa, dos Multiplicadores e pelos Fluxogramas 

Quadros de categorias/temas 
e indicadores dos peritos e 

das empresas 
Os indicadores relativos a 
absorção do conhecimento 

desenvolvidos para os 
peritos apresentam práticas 
não encontrada na teoria 

internacional. 
Ver quadros 26. 27, 28, 29 

 
 
 

Presentes no estudo 
empírico. 

 
 
 
Caracterizar o tipo de absorção do conhecimento em 
potencial e/ou realizada no processo de exportação 

A capacidade de absorção potencial é divida em aquisição e 
assimilação. O esforço em aquisição está relacionado a busca 
de informações externas que contribuem para atrair 
informações relevantes e uteis à atividade. A assimilação é o 
processo que transforma as informações adquiridas em 
informações práticas para a organização. 
A capacidade de absorção realizada é divida em 
transformação e exploit. A primeira está relacionada a 
transferência do conhecimento internacional aos 
colaboradores e usuários da informação. E o segundo é a 
conseqüência e uso dos conhecimentos gerados e 
desenvolvidos nas outras etapas. 

 
As evidencias e 

caracterização podem ser 
identificadas nos Quadros 

de categorias/temas e 
indicadores das empresas. 
destaca-se: Quadros 30, 31, 

32 e 33. 
 

 
 
 
Autores que propuseram 
a divisão: Zahra e George 

(2002) 

Fonte: Da pesquisa (2011) 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo de identificar as características relacionadas com a 

Capacidade de Absorção do Conhecimento presentes em práticas de exportação em uma 

microempresa localizada no Estado de Tocantins. 

Mesmo sendo este estudo um estudo de caso - para efeitos das considerações finais, 

será destacado também as ponderações sobre as outras três empresas, primando pelo destaque, 

a empresa D. Essa relevância se justifica pela riqueza de informações colhidas e encontrada 

no estudo empírico. 

Pode-se considerar inicialmente que as empresas participantes do estudo, de maneira 

geral, apresentaram competências relativas à capacidade absorção, levando em consideração a 

teoria de Cohen e Levinthal (1990) que a definem como uma capacidade que leva a empresa a 

reconhecer o valor da nova informação externa, assimilá-la e aplicá-la para fins comerciais. 

Constatou-se também que, ao adquirir informações do ambiente externo inerente à 

internacionalização, tais como: análise de mercado concorrencial, conhecimento das culturas, 

identificação das demandas de produtos entre outras - a capacidade realizada ficava mais 

intensa, a exemplo, das rotinas, dos processos, da implantação dos sistemas de informação 

gerencial, estratégias de inovação e diversificação entre outras. Assim, pode se afirmar que 

maiores investimentos em capacidade potencial, promovem ações mais eficientes e eficazes 

em capacidade realizada. 

Quando o assunto é comércio exterior, existem informações especificas que devem ser 

priorizadas para que a aquisição do conhecimento seja eficiente. Sem essas, a empresa perde 

tempo e recursos. 

Pôde ser percebido que, quando compartilhadas, as rotinas e processos, frutos do 

investimento em capacidade potencial, contribuem para a diminuição do monopólio de 

informação por parte de alguns colaboradores. Esse monopólio contribuí muito para os 

entraves internos, e acarretava em pouca partilha das informações no ambiente 

organizacional. 

Quanto melhor for aperfeiçoada a capacidade potencial, mais facilmente a empresa 

alcançará novos conhecimentos. 

A capacidade potencial contribui muito para empresas que estão se inserindo no 

mercado internacional. Por meio dela, as empresas podem se preparar adequadamente 

atendendo às necessidades burocráticas do mercado interno. Estando preparada na capacidade 

potencial, a capacidade realizada será potencializada, promovendo o crescimento da empresa. 
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Pode se afirmar que, quanto mais eficiente for a capacidade realizada, melhor 

desempenho a empresa terá no mercado externo. Neste sentido, é necessário as empresas 

perceberem a diferença entre ambas capacidades do conhecimento. 

Outra confirmação de Zahra e George (2002) foi ratificada com o estudo. A integração 

social. Foi possível perceber que as reuniões foram constantes e presentes em todas as 

empresas, assim, como a departamentalização flexível, que de certa forma promovem 

ambiente propício ao aprendizado. 

Pode-se afirmar que o sucesso da internacionalização ocorre quando o grau de 

internacionalização sobrepuja as barreiras. Assim, quanto maior o grau de internacionalização 

e menor as barreiras, mais sucesso em internacionalização a empresa terá.  

As principais barreiras encontradas pelas empresas estão relacionadas ao 

desconhecimento dos concorrentes internacionais e a burocracia para exportação no mercado 

brasileiro. 

Levando em consideração Johanson e Mattsson (1988), o grau de internacionalização 

está relacionado com as estratégias de rede da empresa. Nessa perspectiva, quanto mais 

relacionamentos a empresa possui, mais motivada ela fica em exportar. Nesse contexto, as 

empresas A, B e D, possuem baixas características envolvendo extensão internacional e altas 

características em penetração internacional. Já a empresa C, possui extensão internacional 

positiva, tanto na parte inicial, quanto na parte final. Possuindo também, penetração positiva e 

integração positiva, consequentemente esta empresa possui mais relacionamentos que as 

demais, e consequentemente maior grau de internacionalização.  

Salienta-se que, as empresas em sua maioria, preferem a entrada no mercado 

internacional por meio da exportação,  a exemplo da empresa D. Com a pesquisa empírica foi 

possível detectar que este meio é o mais prático, ágil e com menor investimento em recursos. 

Outras formas de entradas como joint venture e/ou franquias exigem amadurecimento da 

empresa na operação, ou seja, é necessário absorver mais conhecimentos e acumular recursos 

para depois explorar novas formas de entrada. 

Considerando o modelo Upsala de Johanson e Wiedersheim-Paul, (1975) é possível 

identificar que todas empresas pesquisadas estão inseridas no Estágio 2, inclusive a empresa 

D, levando em consideração que nesse estágio, as atividades de exportação e a intervenção de 

agentes no processo estão presentes. Já no estágio 3, necessariamente, a empresa deve possuir 

uma subsidiária de vendas no exterior, e no estágio 4 deve possuir unidade de manufatura no 

exterior. 
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A Empresa C foi envolvida substancialmente no mercado internacional sob a 

perspectiva da RBV, pois seu processo de internacionalização ocorreu tão somente quando 

possuía os recursos estratégicos necessários para tal atividade. As demais foram iniciando de 

maneira lenta, conforme iam se adaptando a legislação e alguns quesitos exigidos pelo 

mercado internacional. 

Todas as empresas possuem características em relação a perspectiva do 

empreendedorismo internacional em função da proatividade, criatividade e busca de 

oportunidades no mercado externo pelos gestores ou pelos proprietários. 

 As empresas A,B,C estão inseridas dentro da perspectiva da internacionalização 

incremental, pois ingressaram no mercado internacional por meio de estágios, levando em 

consideração o modelo de Rogers (2003). Essas empresas inicialmente se conscientizaram 

sobre a necessidade de exportar, para depois se interessar pela exportação. As três primeiras 

empresas avaliaram o processo, e por fim experimentaram a experiência de exportação. Já a 

empresa D, se internacionalizou rapidamente logo no inicio de suas atividades. A experiência 

do proprietário com associação de produtores, proporcionou essa dinamicidade à empresa. 

 Considerando o modelo de Chetty e Blakenburg (2000), as empresas C e D possuem 

perspectiva latente relacionada à rede. A primeira por possuir projeto de joint venture, e a 

segunda por estar inserida em uma associação de empresas exportadoras. 

 Foi possível perceber que o gestor chave das quatro empresas possui papel 

eminentemente importante no processo de capacidade de absorção e internacionalização. Em 

ambos os processos a formação e experiência foram indicadores presentes em todas as 

empresas, o que segundo Olivares-mesa e Suarez-ortega (2007) contribuem para a melhoria 

da tomada de decisão, aperfeiçoando a liderança e desenvolvendo habilidades gerenciais.  

 Destaca-se dois grupos de características encontradas entre as empresas. O primeiro 

grupo, composto por características que de maneira “unânime” foram encontradas nos quatro 

gestores:  liderança, experiência e inovação. O segundo grupo são encontrados em pelo menos 

três empresas: a. relacionamento com outros níveis hierárquicos, b. conhecimento no mercado 

estrangeiro, c. formação, d. experiência e, e. vivência na cultura estrangeira. A empresa D não 

possui as características a, b, e. 

 Pode-se ratificar que o modelo de transferência do conhecimento, composto pelos 

elementos: socialização, externalização, combinação e internalização explorado por Nonaka e 

Takeuchi (1997), estão inseridos no processo de capacidade de absorção. 

 A socialização pôde ser constatada por meio das reuniões e troca de experiência entre 

os gestores e colaboradores. Esse aspecto ocorreu em todas as empresas estudadas.  
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 A externalização é constada por meio de mecanismos ferramentais que promovem o 

conhecimento. Nos estudos foi constatado o uso de fluxogramas, organogramas, fichas 

técnicas e mapa mundi. Pelo menos uma dessas ferramentas  foram encontradas nas quatro 

empresas. 

 A combinação foi constada entre as empresas B,C e D de forma latente. Foi possível 

identificar o envolvimento do gestor com os demais membros da organização, possibilitando 

ambientes propícios para debates e trocas de experiências.  

 Por fim, a internalização, último elemento do processo de transferência do 

conhecimento, por meio da atividade prática. Esse elemento é percebido no momento do 

preenchimento de uma nota fiscal e de uma negociação. Em todas as empresas do estudo foi 

possível constatar tal ação. 

 É possível concluir que a transferência do conhecimento possui ferramentas práticas e 

eficientes, que promovem a absorção do conhecimento. 

 Uma característica latente do estudo foi à inovação das empresas. Esse elemento foi 

encontrado de maneira intensa nas quatro empresas. Essa característica é compatível ao 

exposto por Liao et al. (2003), que afirmam as empresas de menor tamanho são mais capazes 

de responder às mudanças e introduzir inovações, pois essas possuem menos burocracia e sua 

cultura de negócios é menos hierárquica. 

 Por fim, considera-se, de maneira geral, que a internacionalização terá melhor exito, se 

os processos de capacidade de absorção em internacionalização forem latentes e 

empreendidos com grandes esforços, tanto internamente como externamente. 

 

6.1 Proposições decorrentes da pesquisa 

 

 Nesta parte de texto desenvolvem-se alguns comentários sobre as características 

empíricas do estudo e formulam-se seis proposições que consistem em sugestões para futuros 

estudos, mediante o desenvolvimento de pesquisas similares, com características 

quantitativas, visando à confirmação da relação enunciada.  

  

Capacidade de absorção e o grau de exportação 

Muitos são os fatores que podem determinar o grau de exportação da empresa, dentre 

os autores que foram citados neste estudo destacam-se: Zahra e George (2002); Jones e 

Dimitratos (2004) e Johanson e Mattsson (1988). No estudo empírico optou-se por 

compreender o grau de internacionalização por meio dos relacionamentos internacionais, 
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conhecimento das tendências de mercado, adaptação as demandas, investimento em pessoal, 

marketing e na produção. Assim, pôde-se perceber que as empresas que apresentaram mais 

indicadores inerentes ao grau de internacionalização, possuem mais indicadores de capacidade 

de absorção. 

Pode-se destacar o caso das Empresas C e B respectivamente, como as que possuem 

maior grau de internacionalização. Essa afirmativa é pôde ser notada na análise dos 

resultados. A empresa B iniciou o processo sem planejamento. Porém, ao perceber a dinâmica 

do mercado internacional, potencializou a aquisição e assimilação do conhecimento, 

alcançando crescimento e expansão no mercado internacional.  

A empresa C investiu em aquisição e assimilação antes da entrada no mercado e, com 

a experiência e sucesso no mercado doméstico, desempenha excelentes resultados no processo 

de internacionalização, sendo a única, entre as empresas estudadas, que acessa o mercado 

internacional por meio de joint venture.  

As empresas A e D possuem menor grau de internacionalização. Mesmo que a 

empresa A tenha tido envolvimentos anteriores com o mercado internacional e possuído 

elevado know-how, não foram suficientes para o sucesso na exportação. A empresa D, por sua 

vez, não possuía nenhum relacionamento internacional antes de operar no mercado externo. 

Portanto, como não buscou as informações adequadas no início teve muitas dificuldades no 

processo.  

Dessas considerações enuncia-se a proposição 1. 

P1: Quanto mais esforços em capacidade de absorção, melhor o grau de exportação. 

 

Capacidade de absorção e barreiras para entrada no mercado internacional 

Foi possível notar que as empresas que apresentam mais barreiras, são efetivamente 

aquelas que possuem baixa capacidade de absorção, principalmente quando relacionados à 

aquisição e assimilação do conhecimento. Os dados podem ser percebidos nas Tabelas 2 e 3. 

 

Tabela 2: Quanto menor a capacidade de absorção, mais barreiras 

Empresas Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 
Quantidade de Indicadores em C.A. +16 +26 +45 -24 

Barreiras para exportação +6 +4 +2 -11 
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

As barreiras mais comuns entre as empresas foram: conhecimento da cultura, das 

demandas no mercado internacional, a burocracia no mercado brasileiro, o preenchimento de 
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documentação para exportação, mão de obra qualificada e a capacidade produtiva para 

atender ao mercado externo. Se o efetivo investimento na capacidade potencial fosse feito 

previamente, “possivelmente” as dificuldades com informações sobre os potenciais países 

compradores seriam menores, assim como as adaptações a serem feitas no produto, a 

contratação e a qualificação dos profissionais. 

 Foi compreendido pelo estudo que a capacidade realizada tem a função de combinar 

os conhecimentos adquiridos e assimilados. Se a capacidade potencial não for buscada 

eficientemente, “provavelmente” a capacidade realizada ficará prejudicada, e os resultados 

não serão positivos e nem imediatos. Evidências na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Quanto mais investimentos em CAP, melhores os resultados em CAR 

Empresas Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 
Capacidade Absorção Potencial-CAP +11 +14 +25 +13 
Capacidade Absorção Realizada-CAR +6 +12 +16 +11 
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

 Este cenário foi compreendido no estudo empírico, momento em que a categoria 

assimilação do conhecimento, levantado na empresa D, fica em desvantagem quando 

comparada as demais, tanto em quantitativo, como em indicadores comuns.  

 É possível inferir que a empresa D assimila pouco do que adquiri. Entretanto, 

consegue transformar o que consegue assimilar. Essa afirmativa pode ser notada quando esta 

possui o maior índice de concordância entre as empresas, ficando a frente da empresa A no 

quantitativo de indicadores relativos à transformação. 

Dessas considerações enuncia-se a proposição 2. 

P2: Quanto mais intensos os esforços da capacidade de absorção, menores são as 

barreiras para entrada no mercado internacional. 

 

 Capacidade de absorção e diversificação do modo de entrada 

 A única empresa a utilizar um modo diferenciado para entrada foi a Empresa C. 

Fatores como a característica empreendedora, o longo tempo de experiência no mercado 

doméstico e por ser a empresa mais antiga a explorar o mercado internacional, podem ser 

justificativas para esse projeto. No entanto, deve-se levar em consideração o longo e 

cuidadoso esforço em aquisição de conhecimento, da produtividade e dos investimentos para 

tal conquista.  
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 Todas as empresas pesquisadas possuem potencial para crescimento levando-se em 

consideração o produto comercializado e o perfil dos gestores. Entretanto, a empresa B, 

possui características mais latentes que podem levá-la ao alcance mais rápido em outros 

modos de entrada, do que as empresas A e C.  

 Esse cenário pode ser percebido quando se identifica o grau de internacionalização das 

empresas. A empresa C possui mais indicadores, seguida das empresas B, A e D. A afirmativa 

se sustenta também pois a empresa apresenta equipe técnica própria para área de exportação, e 

desenvolve estudos constantes sobre o mercado, diferente das empresas A e C, que em função 

dos recursos não possui tal estrutura.  

 A empresa B busca constantemente parceiros comerciais, além da participação 

rotineira em feiras de negócios. Tais ações podem promover a empresa, relacionamentos com 

potenciais investidores que, juntamente com ela, queiram investir de forma estratégica em 

outros mercados, possibilitando novas entradas. 

 Dessas considerações enuncia-se a proposição 3. 

 

 P3: Quanto mais intensos os esforços da capacidade de absorção, mais diversificados 

são os modos de entrada no mercado internacional. 

 

 Características do gestor chave e operação no mercado internacional 

 Quando a empresa possui um gestor proativo, inovador, criativo e participante, os 

demais membros da organização passam a segui-lo e, de forma direta, este possui em suas 

mãos o poder de divulgar a cultura internacional na empresa, mudando para a melhor ou, para 

pior a situação. As principais características dos gestores das empresas são apresentadas no 

Quadro 43:  

Quadro 43: Característica presente nos gestores das empresas 

Indicador Empresa 
A 

Empresa 
B 

Empresa 
C 

Empresa 
D 

Autor 

Influencia do gestor chave 
(liderança) 

X X X X (Bjerke, 2007). 
 (bjerke, 2007) 

Cria relacionamento com outros 
níveis 

X X  X (Jones et al. 2005). 

Identifica parceiros no 
estrangeiro 

 X X  (Bell, crick; young, 2004) 

Conhecimento no mercado 
estrangeiro 

X X X  (Olivares-mesa et al. 
2007) 

Educação  X  X (Olivares-mesa; suarez-
ortega, 2007) 

Formação X X X  (Olivares-mesa; suarez-
ortega, 2007) 

Experiência X X X X (Olivares-mesa; suarez-
ortega, 2007) 
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Experiência e vivência em cultura 
estrangeira 

X X X  (Lloyd-reason; mughan, 
2002).  

(zucchella; palamara; 
denicolai, 2007). 

Inovador X X X X Delaney (2004) 
Paciente  X  X Delaney (2004) 
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

 A empresa B, no início da operação no mercado internacional, por não ter investido 

maciçamente em conhecimento potencial, explorou mercados indevidos e comercializou 

embalagens de maneira incorreta. Porém, a motivação e proatividade dos proprietários, 

motivaram os gestores e colaboradores a acreditarem no projeto e na cultura internacional que 

estava sendo implantada.  

 Neste caso, foi possível reverter o quadro critico, em função do perfil do gestor. Casos 

semelhantes ocorreram com as empresas A e D. 

 A empresa C preferiu descentralizar e contratou um gestor para a atividade que, com 

perfil arrojado, continua a incentivar e promover os processos internamente, criando metas e 

motivando a equipe.  

 A empresa D possui um proprietário (atual gestor), altamente comprometido e 

motivado. Ele por sua vez, dissemina a cultura internacional para os operários-artesãos que 

compreendem todo o processo, contribuindo para a melhoria contínua dos processos e 

qualidade do produto. Assim, pode se afirmar que quanto mais fortes as características de 

gestão, melhores são os processos de internacionalização. 

No estudo foi notado que apenas a Empresa D nasceu operando no mercado 

internacional, motivo este originário da experiência anterior do proprietário e pelo fato da 

empresa possui um produto único e diferenciado. Essa justificativa se relaciona com a teoria 

explorada por MCDOUGALL et al (1994) que os novos empreendimentos internacionais 

nascem exportando diretamente por conta de recursos diferenciados e, pela característica 

empreendedora dos gestores ou proprietários, em acreditar nesses recursos. 

As empresas B, C e A, iniciaram sua operação na atividade exportadora depois do 

quarto ano de nascimento, classificadas como empresas inseridas em modelos incrementais, 

indo em direção ao exposto por Cavusgil (1980), que indica que o modelo de 

internacionalização incremental ocorre quando as empresas se deslocam para mercados 

estrangeiros por meio do desenvolvimento gradual e em fases distintas. 

Foi possível perceber que as empresas A, B e C tiveram suas fases alinhadas com a 

teoria de Czinkota (1982). Operaram no mercado internacional após quatro anos de operação, 

e de forma gradativa, identificada pelo autor como estágios.  
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O autor apontou cinco fases, a saber: estágio 1; No estágio 2 as empresas passam a ter 

interesse pela atividade; O estágio 3 iniciou os processos de exportação; No estágio 4, ocorre 

à experiência com a exportação lentamente e, no estágio 5, pequeno envolvimento com a 

exportação. A Fase 5, segundo os autores, é fase de alto comprometimento com a exportação. 

Como percebido no estudo, apenas a empresa C está classificada nessa fase 5, levando em 

consideração altos investimentos na atividade, bem como elevados compromissos. Seu porte, 

e sua experiência, contribuíram para este cenário. 

A empresa B está inserida no estágio intermediário, entre o estágio 4 e 5, em função 

dos constantes e crescentes investimentos e, do interesse em aplicar os negócios com a 

exportação. As empresas A e D podem ser classificadas na fase 4. 

Por essas considerações enuncia-se a proposição 4. 

  

 P4: As características do gestor chave definem se a empresa operará no mercado 

internacional. 

 

Capacidade de absorção e resultados em absorção realizada 

Os elementos que compõem a capacidade de absorção potencial tendem a definir ou 

identificar se a empresa possui ambiente e processos suficientemente eficientes para que na 

próxima etapa, a capacidade realizada, seja executada com êxito. 

A capacidade de absorção potencial possui o papel de buscar as informações e 

entendê-las para, então, serem trabalhadas de maneira prática e comercial para benefício da 

organização. Se, por ventura, a primeira etapa não for suficientemente explorada ou, mesmo 

faltar a captura de alguma informação, a segunda fica impossibilitada de ser atuante. 

Nos casos apresentados, ficou exposto que, as empresas que possuem poucos 

mecanismos de capacidade realizada, possuem poucas atividades desenvolvidas em 

capacidade potencial, conforme percebido na Tabela 11.  

Foi observado em algumas situações, a exemplo da Empresa A, que a importação 

ocorreu antes do processo de exportação. Assim, mesmo sem possuir uma quantidade 

considerável de capacidade potencial, já possuía modelos prévios de capacidade realizada, em 

função da experiência anterior. Porém, mesmo com estes modelos pré-estabelecidos o sucesso 

não foi comparável aos da empresa B e C, que iniciaram o aprendizado da base.  

Outro exemplo está relacionado à empresa D, que possui muitos indicadores de 

aquisição. Entretanto, muitos não estavam relacionados á internacionalização, não oferecendo 
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resultados tão positivos quanto aos das empresas B e C que buscaram as informações com 

profundidade. 

Dessas considerações enuncia-se a proposição 5. 

 

P5: Quanto maiores os esforços na capacidade de absorção potencial, melhores 

resultados são obtidos com a capacidade de absorção realizada. 

 

 Processo de exportação e demanda de mercado doméstico 

 Com o estudo, foi possível perceber que nem sempre esta proposição é verdadeira. 

Nos casos, pôde ser percebido, que a oportunidade de negócio é o motivo mais latente entre as 

empresas estudadas. Porém, os peritos apontam a ocorrência de empresas que buscam a 

inserção no mercado internacional em função da deficiência de demanda no mercado 

doméstico. Professor Airton, perito entrevistado ressalta: “a internacionalização se torna um 

mecanismo de defesa, uma proteção, caso a demanda local fique prejudicada por conta da 

sazonalidade, ou qualquer outro motivo”.   

 Foi possível identificar que as empresas apresentaram interesses diversos, sendo os 

mais frequentes: levar o produto ao mercado internacional, lucro e novos objetivos. 

 Dessas considerações enuncia-se a proposição 6. 

 

P6: As empresas se interessam pelo processo de exportação em função da falta de 

demanda no mercado doméstico. 

  

6.2 Sugestões para Estudos Futuros 

 

No decorrer do estudo foram encontradas limitações que não permitiram apresentar 

maior amplitude nos dados. Uma das limitações foi o quantitativo limitado de empresas que 

participaram do estudo no Estado do Tocantins.  

Caso seja possível desenvolver estudo semelhante com os dois construtos (absorção do 

conhecimento e internacionalização) em outros estados, pode-se estudar quantitativamente a 

relação entre eles.  

Assim, apresentam-se duas sugestões para trabalhos futuros. 

 A primeira relacionada aos temas/categorias de internacionalização e capacidade de 

absorção, identificados nesta tese. Levando-se em consideração as proposições apresentadas. 
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Por meio de equações estruturais e analise fatorial, poderá se identificar a relação entre 

essas categorias, considerando também as características das mensurações (natureza e 

assimetria), e o método de estimação dos Mínimos Quadrados Parciais - PLS (Partial Least 

Squares) para o tratamento de modelos das equações. 

 O segundo estudo poderá estar relacionado ao quanto à capacidade de absorção 

realizada, é dependente da capacidade de absorção potencial.  

 Neste estudo foram identificados indicadores relacionando a ambas. Pode-se partir dos 

indicadores encontrados nesta pesquisa para desenvolver um questionário estruturado e 

aplicar a um grupo de empresas, objetivando verificar quantitativamente a confirmação ou 

refutação, de que a capacidade de absorção realizada, depende da eficiência de como a 

capacidade de absorção potencial é desenvolvida. 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE A 

 
“Roteiro Semi-Estrutural de Entrevista com Especialistas” 

 
1) Assertivas para Identificar Processos de Internacioalização  

 

a) Por que as MPE´s optam por se internacionalizar?  

b) Como as MPE´s buscam oportunidades no mercado internacional?  

c) Quais os modos de internacionalização escolhidos pela maioria das MPE´s?  

d) Quais os mercados preferidos pelas MPE´s para internacionalizar?  

e) Quais são as principais barreiras para a internacionalização?  

f) De sua opinião, porque de fato as empresas internacionalizam? 

g) As empresas geralmente entram no mercado internacional conhecendo todos os processos? 

h) Quais são os principais erros cometidos pelas empresas ao internacionalizarem? 

i) Em sua opinião, quais atividades de internacionalização a empresa deve dominar para o 

bom sucesso da internacionalização? 

 

2) Assertivas para Identificar Fatores relacionados a Capacidade de Absorção 

 

a) Como as empresas podem adquirir conhecimento sobre o processo de exportação? Onde 

elas podem adquirir esses conhecimentos? 

b) Uma vez adquirido o conhecimento, como a empresa pode distribuir a informação para o 

restante da organização? 

c) Como a empresa pode compreender permanentemente o conhecimento adquirido sobre a 

internacionalização? 

d) Depois de entendido o processo, e inserido no mercado, o que a empresa deve fazer para 

continuar exportando com sucesso?  
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APÊNDICE B 
 

“Roteiro Estrutural de Entrevista em Profundidade com Empresários ou Gestores-Chave” 
 

Assertivas para Identificar Processos de Internacionalização  

1) Relate um pouco sobre a empresa e como ela se interessou pela internacionalização. 
2) Depois da abertura da empresa, em quanto tempo começaram o processo de internacionalização? 
3) Quais foram às razões que levaram a empresa a  entrar no mercado internacional? 
4) A empresa buscou algum tipo de informação mais especifica antes de exportar? Ou mesmo contratou 

uma consultoria para pesquisa de mercado? 
5) Para quais países a empresa começou as atividades de internacionalização? Quais foram os principais 

motivos pela escolha desses países 
6) Como ocorreram as etapas do processo de internacionalização? 
7) De que maneira a empresa entrou no mercado internacional? 
8) Como é o relacionamento da empresa com os concorrentes internacionais, fornecedores, “redes”, 

mercado consumidor? Existe? Inicial? Maduro? 
9) A empresa conseguiu exportar ou consegue exportar com a ajuda de outras empresas, a exemplo de 

Joint Ventures, Aquisições e Fusões etc, ou faz o processo diretamente? 
10) A empresa teve barreiras para internacionalizar com relação aos recursos e conhecimento sobre o 

mercado internacional, a exemplo da produção de produtos (atendimento a demanda)? 
11) A empresa já teve problemas com relação aos serviços de venda, pós-venda, riscos e custos não 

calculados, logística, conhecimento limitado, quando instalada no mercado externo? 
12) As regras e normas impostas pelos governos estrangeiros, a exemplo de taxas de câmbio, concorrência, 

práticas comerciais diferentes, a linguagem mercadológica, diferenças culturais e informações sobre o 
canal de distribuição foram barreiras para exportação? Quais dessas impactaram mais? Por quê?  

13) Relate por favor, alguns problemas com relação à expansão e evolução dos negócios por questões 
relacionadas às diferentes etapas do processo de exportação. 

14) A empresa já tentou expandir os negócios, e não conseguiu por alguma barreira encontrada?  
15) Quais ações foram tomadas mediante as dificuldades com os fatores externos? 
16) Quais fatores internos influenciaram na internacionalização? 
17) Foi possível tomar alguma decisão ou ação quando da identificado esses fatores? 
18) Em sua opinião quais as características  que o proprietário ou o Gestor responsável pelas atividades de 

internacionalização deve possuir para facilitar ou mesmo potencializar a decisão para internacionalizar? 
19) Quais dessas características o proprietário ou o proprietário da empresa possuía? A ausência das outras 

prejudicou o processo? 
20) Em sua opinião, quais atividades de internacionalização a empresa deve dominar para o bom sucesso da 

internacionalização? 

Assertivas para Identificar Fatores relacionados a Capacidade de Absorção 

1) O senhor percebe dentro da atividade de internacionalização a existência de troca de informações e 
experiências com empresas do mesmo setor? Isso ocorre com frequencia? Como? 

2) Em caso de ocorrencia, essa iniciativa ocorre por conta dos funcionarios ou exite algum incentivo por 
parte da empresa? 

3) Os novos conhecimentos adquiridos são difundidos dentro da empresa? Como e com que frequencia 
ocorrem? 

4) A empresa aproveita a experiencia em projetos anteriores em novos, ou ela prefere partir do marco 
zero? 

5) Como a empresa percebe que os funcionários aplicam novos conhecimentos na prática? Eles possuem 
essa habilidade latente? 

6) A empresa possui alguma politica de incentivo a instrução dos trabalhadores? Como isso ocorre?  
7) Atualmente a empresa permite a utilizção da informações para o desenvolvimento das atividades, ou 

mesmo, experimentação? 
8) Qual foi o último produto lançado pela empresa? Ele foi considerado produto inovador ou tradicional? 
9) É foco da empresa inovar em produtos? 
10) É politica da empresa utilizar novas tecnologia nos processos administrativos ou de produção? 
11) A empresa possui rotinas ou processos sitemáticos que propiciam a empresa explorar o conhecimento 

existentes? 
12) Quais em sua opinião são os principais fatores que influenciam para o sucesso no processo de 

internacionalização? 
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APÊNDICE C 
 

“Matriz de amrração para elaboração do Roteiro Estrutural de Entrevista em Profundidade com Empresários ou Gestores Chaves” 
 

MATRIZ DE AMARRAÇÃO 
 

 
 

OBJETIVO ESPECIFICO 
 

TEMA 
RELACIONADO 

 
SUB-TEMA 

RELACIONADO 

 
 

PERGUNTAS 

 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
 

 
 

Informação para complemento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abordagem adotada 
para 

Internacionalização 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tipo de abordagem 

 
 

 
 
 
 
 
 
Relate um pouco sobre a empresa e como ela se 

interessou pela internacionalização. 
 
Depois da abertura da empresa, em quanto tempo 
começaram o processo de internacionalização? 
 
 
 

Origem Internacional, Novos Empreendimetnos 
Internacionais ou Start-ups Global são 
propostos como tendo pelo menos 25 % das 
vendas externas em seu volume de negócios e 
que operam no mercado internacional em três 
anos de fundação (RASMUSSEN, SERVAIS, 
MADSEN, 2007). A VBR pode contribuir para 
a aceleração da expansão de MPE´s e avança na 
perspectiva de internacionalização rápida 
(CHETTY; WILSON, 2003). Isso ocorre 
quando a empresa é detentora de conhecimento 
sobre o mercado na qual vai exportar, ou mesmo 
quando possui tecnologia que os concorrentes 
estrangeiros nao conhecem. 
Alguns estudos são fortemente a favor da 
abordagem incremental, a exemplo de Bodur e 
Madsen (1993) e Chetty e Hamilton (1996). 
Porém, existem autores que não compartilham 
da mesma ideia, a exemplo de Bell (1995) e 
Zafarullah, Mujahid e Young (1998). Essa 
abordagem foca a internacionalização por 
estágios. 

 
 

Identificar as razões pelas quais 
a empresa exporta; 

 
 
 

Sensibilização para 
exportação 

 
 

 
Razões para 

internacionalização 

 
 
 
 
 
 

Johanson e Vahlne (1977) A internacionalização 
de uma empresa começa quando seu mercado 
doméstico está próximo da saturação e/ou 
quando a necessidade de novas alternativas vêm 
a “tona”. 
Abdul Rashid e Tan (2002) encontraram 
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Quais foram às razões que levaram a empresa a  
entrar no mercado internacional? 

 

crescimento em longo prazo, lucros, economias 
de escala, vantagens de marketing, produtos 
diferenciados e/ou tecnologias diferenciadas 
principais motivos para as empresas de países 
em desenvolvimento buscarem a 
internacionalização. Hollensen (2001) Metas de 
lucro e crescimento, Instalação Gerencial, 
Competência Tecnologia, Produto original, 
oportunidades no  mercado estrangeiro, 
Informações sobre o mercado,  Economias de 
escala,  Benefícios fiscais.  

 
 
 
 
 
Caracterizar o modo de entrada 
da empresa no mercado externo; 

 
 
 

 
 
 

Entrada no mercado 
internacional 

 

 
 
 
 
 
 
Escolha do mercado 

 
 
 
 

 
A empresa buscou algum tipo de informação mais 
especifica antes de exportar? Ou mesmo contratou 

uma consultoria para pesquisa de mercado? 
 

Para quais países a empresa começou as 
atividades de internacionalização? Quais foram os 

principais motivos pela escolha desses países? 

Johanson e Vahlne (1977) apontam que 
primeiro, as empresas fazem sua entrada no 
mercado internacional de maneira mais 
cuidadosa, buscando baixos riscos e baixo 
comprometimento com a estratégia, antes de 
aumentar o índice de participação e assumir 
altos riscos, a exemplo da produção em escala e 
vendas externas. Segundo, a empresa busca 
entrar em mercados com menos distâncias 
culturais, psíquicas, linguagem, educação, 
práticas comerciais, e diferenças no 
desenvolvimento industrial (ANDERSEN, 
1993). Isto sugere que as empresas entrem 
inicialmente em mercado com caraterísticas 
semelhantes ao país de origem, antes de 
expandir para mercados distantes, e diferentes 
características. No entanto, Johanson e Vahlne 
(1990) apresentam excesões às duas regras 
abordadas, caso preencham os seguintes 
critérios:  em caso de grandes empresas, pois 
possuem acesso rápido para conhecimento do 
mercado ou, quando as condições de mercado 
são estáveis e homogêneas. 
A orientação inicial é que a empresa deve 
centrar-se nas atividades no mercado nacional, a 
fim de evitar riscos desnecessários 
(JOHANSON et al, 1977). Depois de obter 
experiência nesse mercado, ela investe em 
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mercados estrangeiros e se conseguir 
internalizar os conhecimentos adquiridos, estará 
apta a investir seus recursos e controlar suas 
operações no exterior (LOUSTARINEN, 1979; 
JOHANSON e VALUE, 1977). 
Para explicar a evolução da atividade da 
empresa em mercados internacionais, Johanson 
e Wiedersheim, (1975) utilizaram o conceito 
de distância psíquica, que pode ser interpretado 
como “gaps” que envolve diferenças de cultura, 
línguas, educação, desenvolvimento industrial, 
sistemas políticos, entre outros fatores.  
Os autores descobriram que normalmente deve-
se internacionalizar em mercados com baixos 
gaps, uma vez inseridos neste mercado, obtêm-
se experiência e expandem suas atividades para 
mercados com maiores gaps. 
 

 
 

Informação para Complemento 
 
 

 
 
 
 

Processo de 
internacionalização 

 
 

 
Estágios para 

internacionalização 
 

 
 
 

Como ocorreram as etapas do processo de 
internacionalização? 

 
 

Cavusgil (1980): 1º Estágio: Marketing 
doméstico: a empresa vende somente para o seu 
país. 2º Estágio Etapa pré-exportação: a 
empresa procura por informações e determina a 
viabilidade para garantir a exportação 3º 
Estágio Envolvimento experimental: a empresa 
começa exportando, de forma limitada, para 
países com características psíquicas próximas 4 
º Estágio Envolvimento ativo: exportando para 
novos países diretamente, aumentando o volume 
de vendas 5 º Estágio Envolvimento 
comprometido: executivos fazem escolhas para 
alocar recursos entre o mercado interno e 
externo.  
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Levantar indicadores que 
classificam o grau de 

internacionalização das 
empresas 

 
 
 
 
 
 
 
Caracterizar o modo de entrada 
da empresa no mercado externo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo de 
Internacionalização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grau de 
internacionalização 

 
 
De que maneira a empresa entrou no mercado 
internacional? 
 
Como é o relacionamento da empresa com os 
concorrentes internacionais, fornecedores, 
“redes”, mercado consumidor? Existe? Inicial? 
Maduro? 
 
A empresa conseguiu exportar ou consegue 
exportar com a ajuda de outras empresas, a 
exemplo de Joint Ventures, Aquisições e Fusões 
etc, ou faz o processo diretamente? 
 
 
 
 

Quando a empresa consegue vantagem logística, 
por exemplo, ela evolui muito no grau de 
internacionalização, isso move o Novo 
Empreendimento Internacional a um passo 
maior em novos 
empreendimentos(MCDOUGALL et al. 
1994) 
Johanson  e Mattsson (1988) descrevem 
quatro fases que identificam o grau de 
internacionalização no processo de 
internacionalização: a partida inicial, a 
internacionalização solitária, a partida final, e 
a internacionalização com outras empresas. 
Na fase precoce, ou inicial, a empresa possui 
relações de rede relativamente baixa com 
empresas estrangeiras e com o mercado 
estrangeiro.  Este tipo de empresa possui pouco 
conhecimento, bem como baixa exposição dos 
produtos nos 
mercados internacionais, dificultando a 
migração da operação doméstica para 
operações internacionais.  
As empresas classificadas no 
internacional solitário se caracteriza por 
possuir alguns links ou “know-how” em países 
estrangeiros, adquirindo conhecimentos sobre as 
culturas estrangeiras, bem como de negócios. 
As empresas classificadas nesse estágio 
possuem “algum” grau de internacionalização, o 
que pode proporcionar Vantagem Competitiva. 
A partida final é uma situação complexa e 
vulnerável para a empresa. É possível encontrar 
alguns casos em que a empresa possui redes 
fortes com clientes e fornecedores 
estrangeiros, e também possui experiência em 
empreendimentos estrangeiros, porém ela não 
possui conhecimento do mercado quando 
comparado aos concorrentes, isso coloca a 
empresa em uma posição de risco e provoca 
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uma desvantagem competitiva (BELL; 
MCNAUGHTON,2000). E por último, quando 
a empresa consegue internacionalizar-se com o 
apoio e parceria de outros, a empresa se 
fortalece no mercado internacional e é 
caracterizada por possuir estrutura flexível a 
mudança, o que pode levá-la ao sucesso no 
estrangeiro. 
Nesta etapa, a empresa geralmente já possui 
compromisso com o modo de entrada 
no estrangeiro como por exemplo: Joint 
Ventures, Aquisições e Fusões 
Zahra e George (2002) afirmam que estudos 
sobre internacionalização têm sido concentrados 
na extensão e no grau de internacionalização 
como, por exemplo, a participação das vendas 
internacionais sobre as vendas no mercado 
doméstico; outro aspecto é a velocidade da 
internacionalização, ou seja, como, e quando, 
ocorreu o processo de entrada no mercado 
estrangeiro a partir da data de abertura, bem 
como o âmbito de exploração  da 
internacionalização, que equivale ao número de 
mercados estrangeiros em que a empresa opera 
(ZAHRA;GEORGE 2002) 
Bell e McNaughton (2000) concordam que o 
networking cria oportunidades de 
crescimento internacional principalmente 
quando se trata de pequenas e médias empresas. 
1) para estender em mercados internacionais por 
meio do relacionamento com novos parceiros 
estrangeiros ou com parceiros já existentes da 
rede, que equivale a extensão internacional, 2) 
maior penetração no mercado por meio da 
expansão de seus recursos em locais onde a 
empresa já está operando, característica 
relacionada com a penetração, e 3) por meio da 
integração coordenada expandir-se nas posições 
já detidas em diferentes redes nacionais ou 
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ainda por vários outros países, indicativo de 
integração internacional.  
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Averiguar as barreiras 
encontradas no processo de 

exxportação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processo de exportação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barreiras para seleção 

do mercado 
internacional 

 

A empresa teve barreiras para internacionalizar 
com relação aos recursos e conhecimento sobre o 
mercado internacional, a exemplo da produção de 
produtos (atendimento a demanda)? 
 
A empresa já teve problemas com relação aos 
serviços de venda, pós-venda, riscos e custos não 
calculados, logística, conhecimento limitado, 
quando instalada no mercado externo? 
 
As regras e normas impostas pelos governos 
estrangeiros, a exemplo de taxas de câmbio, 
concorrência, práticas comerciais diferentes, a 
linguagem mercadológica, diferenças culturais e 
informações sobre o canal de distribuição foram 
barreiras para exportação? Quais dessas impactou 
mais? Por quê?  
 
Relate por favor, alguns problemas com relação a 
expansão e evolução dos negócios por questões 
relacionadas às diferentes etapas do processo de 
exportação. 
 
A empresa já tentou expandir os negócios, e não 
conseguiu por alguma barreira encontrada?  
 
 

As barreiras de expansão internacional são 
agrupadas em fatores internos e externos. 
Especificamente, elas são classificadas em cinco 
categorias: 1) interno-interno, 2) interno-
externo, 3) externo-interno, 4) externo-
estrangeiro, 5) problemas de exportação em 
nível de desenvolvimento da exportação 
(LEONIDOU, 1995):  

 
1.  Problemas domésticos internos: se 
relacionam com todos os obstáculos dentro da 
empresa que ocorrem em seu país de origem.  
Os problemas podem ser na forma de recursos, 
produção, incapacidade gerencial e vendas no 
mercado interno.  
2.  Problemas estrangeiros internos: são 
questões dentro da empresa, mas ocorrem em 
mercados estrangeiros, por exemplo, 
transporte, logística, organização financeira, 
conhecimento limitado, especificação do 
produto, serviço pós-venda e de consideráveis 
riscos e custos.  
3.  Problemas domésticos externos: são 
questões dentro da empresa de origem, em 
detrimentos aos aspectos do ambiente externo 
internacional, tais como: documentação de 
exportação e procedimentos complexos, a falta 
de contribuição de apoio e instalações do 
governo, o desconhecimento dos apoios 
governamentais e instalações, alto padrão 
técnico, capital limitado e os elevados custos 
de exportação. 
4. Problemas externos no estrangeiro: são as 
dificuldades decorrentes do ambiente externo e 
experiente no mercado externo, tais como 
regras e normas impostas por governos 
estrangeiros, taxas de câmbio, concorrência, 
falta de conhecimento do mercado estrangeiro, 
as práticas comerciais diferentes, a linguagem 



206 
 

mercadológica, diferenças culturais e 
informações sobre o canal de distribuição.  
5.  Os problemas de exportação, e nível de 
evolução dos negócios de exportação, com 
questões relacionadas às diferentes etapas do 
processo de exportação. 

Esses problemas podem surgir antes, durante ou 
após a internacionalização, dependendo de 
como são conduzidos os processos e recursos. 
Diferentes problemas podem também ocorrer 
quando se lidam com diferentes indústrias e 
barreiras em diferentes contextos (FILLIS, 
2002). 

 
 
 
 
Informação para Complemento  
 

 
 
 
 
 
Processo de exportação 

 
 
 
 

 
Características 

ambientais 

 
 
 

 
Quais ações foram tomadas mediante as 
dificuldades com os fatores externos? 

 

Característica ambiental são percebidas em 
formato econômico, social, técnico, político e 
legais, tanto no mercado doméstico, como no 
país na qual pretende exportar. Tais fatores 
também podem influenciar no processo de 
internacionalização (ROOT, 1994). De acordo 
com Lumpkin e Dess (2005), o ambiente é 
caracterizado por quatro elementos: 1) 
dinamismo - o que explica a quantidade e a 
velocidade da mudança, 2) munificência - a 
escassez ou a abundância de recursos críticos 
necessários para a operação internacional, 3) 
complexidade - o regulamento da competição, e 
a demanda tecnológica no ambiente externo, e 
4) características da indústria.  



207 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Informação para Complemento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processo de exportação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fatores específicos da 
empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quais fatores internos influenciaram na 
internacionalização? 

 
Foi possível tomar alguma decisão ou ação 

quando da identificado esses fatores? 
 

 
Fatores específicos da empresa incluem 
recursos, competências, características, 
orientação empresarial e os gestores tomadores 
de decisão (BELL et al. 2007).

Recursos: Os 
recursos da empresa envolvem quatro 
componentes principais: Gestão, Pessoal, 
Recursos financeiros e Conhecimento (BELL et 
al 2007). Incluem também aspectos 
organizacionais, relacionais e recursos de rede 
física (CALOF; BEAMISH, 1995). 
Competências empresariais: As competências 
da empresa podem fornecer vantagens 
competitivas sustentáveis (PRAHALAD; 
HAMEL, 1990). As competências incluem o 
conhecimento, baseado em abordagens 
situacionais, tecnologia da empresa, 
conhecimento de mercado e planejamento 
estratégico (OBRECHT, 2004).  Embora, a 
aprendizagem e a capacidade de absorção de 
conhecimento sejam limitadas dentro das 
MPE’s, Mtigwe (2005) argumenta que as 
competências dependem muito da flexibilidade 
do capital humano e na orientação do 
planejamento empresarial da empresa.  A 
existência de um departamento de exportação 
ou uma divisão internacional em empresa 
mostra como a estrutura e o nível de 
formalização e de centralização afeta o processo 
(JONES et al. 2005). O Empreendedorismo 
Internacional possui seus fundamentos nas 
intenções estratégicas, como a propensão para 
assumir riscos, níveis de inovação e capacidade 
de reconhecer oportunidades (SMART; 
CONANT, 1994). Ela envolve o 
comportamento agressivo na direção dos 
concorrentes, a exemplo da melhor forma de 
agir, levando em consideração a proatividade 
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para marketplaces (LUMPKIN et al. 2005).  
Becherer e Maurer (1997) e Prashantham (2004) 
argumentam que o elevado nível de orientação 
empreendedora na empresa auxilia o 
crescimento e expansão, resultando em melhor 
desempenho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detectar as características 
gerenciais do gestor chave no 

processo de exportação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processo de exportação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Influência do Gestor 
Chave 

 
Em sua opinião quais as características  que o 

proprietário ou o Gestor responsável pelas 
atividades de internacionalização deve possuir 
para facilitar ou mesmo potencializar a decisão 

para internacionalizar? 
 
 
Quais dessas características o proprietário ou o 
proprietário da empresa possuía? A ausência das 
outras prejudicou o processo? 
 
 

Em sua opinião, quais atividades de 
internacionalização a empresa deve dominar para 

o bom sucesso da internacionalização? 

O Gestor Chave, ou, os Gestor tomador de 
decisão é considerado um fator de grande 
influência em MPE’s, o que tem provocado 
inúmeras discussões os impactos positivos ou 
negativos desta fator para o sucesso da 
internacionalização. Na teoria é possível 
perceber pelo menos cinco categorias que 
instrui os gestores-chave no processo de 
liderança. Essas categorias tratam-se de vista 
filosófica, o capital social, capital humano, a 
orientação internacional e características 
pessoais.  
Vista Filosófica O pessoal precisa estar 
realizado dentro da empresa, e ser capaz de lidar 
com a complexidade.  Além disso, a inclinação 
empresarial, e o espírito do pessoal-chave 
também estão incluídos na visão filosófica. 
Capital Social: 
O capital social explica a capacidade do 
pessoal-chave para criar relacionamentos com 
os outros em todos os níveis. 
Capital Humano: Educação, formação e 
experiência ajudam a desenvolver o capital 
humano, para que possam formar uma vantagem 
competitiva (OLIVARES-MESA; SUAREZ-
ORTEGA, 2007).   
Orientação Internacional A Orientação 
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internacional envolve a visão, percepção e 
preparação do pessoal-chave para a 
internacionalização. O processo de 
internacionalização só pode prosseguir se estes 
competidores possuírem uma orientação 
internacional.  Esta orientação é influenciada 
por vários fatores, dentre eles a formação 
educacional, relacionamentos em redes, 
contatos internacionais, contatos com os 
visitantes estrangeiros, conhecimentos 
linguísticos, conhecimento dos concorrentes 
estrangeiros e experiência de culturas 
estrangeiras (LLOYD-REASON; MUGHAN, 
2002).  
Características pessoais: Com base na literatura, 
as características pessoais do pessoal-chave 
incluem a experiência anterior em especial a 
nível internacional (ZUCCHELLA; 
PALAMARA; DENICOLAI, 2007).   
Isso pode ser adquirido por meio da experiência 
profissional no estrangeiro, a educação no 
exterior, e dados demográficos (como idade e 
gênero), (MANOLOVA et al. 2002).  Traços de 
personalidade, como boas habilidades 
interpessoais, honestidade, tolerância e 
confiança também podem atuar como 
determinantes da internacionalização. 
Antecedentes pessoais, tais como o nível e o 
local da educação, do emprego anterior e 
conhecimento de línguas estrangeiras também 
podem intensificar o processo de 
internacionalização das empresas (AABY; 
SLATER, 1989).  
 

 
Informação para Complemento 

 
Processo de exportação 

 
Indicadores 
relevantes 

Quais em sua opinião são os principais fatores 
que influenciam para o sucesso no processo de 
internacionalização? 
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Caracterizar o tipo de absorção 
do conhecimento em potencial 
e/ou realizada no processo de 

exportação 
 
 

Identificar a presença de 
práticas de capacidade de 
absorção no processo de 

exportação; 

 
Capacidade de 

Absorção 

 
Aquisição do 
conhecimento 

O senhor percebe dentro da atividade de 
internacionalização a existência de troca de 

informações e experiências com empresas do 
mesmo setor? Isso ocorre com frequencia? 

Como? 
 
Em caso de ocorrencia, essa iniciativa ocorre por 
conta dos funcionarios ou exite algum incentivo 

por parte da empresa? 
 

 
 
A aquisição refere-se à capacidade de uma 
empresa para identificar e adquirir 
conhecimento gerado externamente, importante 
para suas operações (ZAHRA;GEORGE, 2002). 

 
 

Capacidade de 
Absorção 

 

 
 

Assimilação do 
conhecimento 

 
Os novos conhecimentos adquiridos são 

difundidos dentro da empresa? Como e com que 
frequencia ocorrem? 

 

 
A assimilação envolve empresas que possuem 
rotinas e processos que permitem analisar, 
processar, interpretar e compreender a 
informação obtida de fontes externas 
(SZULANSKI, 1996). 

 
 
 

 
Capacidade de 

Absorção 

 
 
 
 

Transformação do 
conhecimento 

A empresa aproveita a experiencia em projetos 
anteriores em novos, ou ela prefere partir do 
marco zero? 
 
Como a empresa percebe que os funcionários 
aplicam novos conhecimentos na prática? Eles 
possuem essa habilidade latente? 
 
A empresa possui alguma politica de incentivo a 
instrução dos trabalhadores? Como isso ocorre?  
 
Atualmente a empresa permite a utilizção da 
informações para o desenvolvimento das 
atividades, ou mesmo, experimentação? 
 

 
 
 
 
 
Para a empresa, transformação denota uma 
capacidade para desenvolver e aperfeiçoar as 
rotinas que promovem a combinação de 
conhecimento existente, tanto os já adquiridos 
como os recém-assimilados 
(ZARAH;GEORGE, 2002) 

 
 
 
 

Capacidade de 
Absorção 

 
 
 

 
Exploração do 
conhecimento 

 

Qual foi o último produto lançado pela empresa? 
Ele foi considerado produto inovador ou 
tradicional? 
 
É foco da empresa inovar em produtos? 
 
É politica da empresa utilizar novas tecnologia 
nos processos administrativos ou de produção? 

Esta dimensão é definida como a capacidade de 
organização, que se baseada nas rotinas 
(COHEN; LEVINTHAL, 1990). A empresa 
pode melhorar, expandir e utilizar as 
competências e tecnologias existentes para criar 
algo novo (DEL CARMEN HARO-
DOMINGUEZ;ARIAS-ARANDA;JAVIER 
LLORENS-MONTES;RUIZ MORENO, 2007). 
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A empresa possui rotinas ou processos 
sitemáticos que propiciam a empresa explorar o 
conhecimento existentes? 

A capacidade de absorção tem seu respaldo no 
entendimento das rotinas, fator preponderante 
para o aperfeiçoamento. Utilizada para ampliar 
e alavancar as competências existentes ou criar 
novas, as rotinas ajudam a incorporar 
conhecimentos adquiridos e transformá-los em 
operações (VAN DEN BOSCH et al. 1999).  
Mesmo com a ênfase principal em rotinas, e que 
estas propiciam às empresas explorar o 
conhecimento, Zahra e George (2002) destacam 
que as empresas podem ser capazes de explorar 
o conhecimento sem rotinas sistemáticas. 
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APÊNDICE D 
 

 
  Figura 21:Lazer em Ponte Alta 
  Fonte: Da pesquisa (2011) 
 

 
  Figura 22: Avenida de chegada em Ponte Alta 
  Fonte: Da pesquisa (2011) 
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  Figura 23: Trevo para Ponte Alta 
  Fonte: Da pesquisa (2011) 
 

 
  Figura 24: Paisagem em Ponte alta 
  Fonte: Da pesquisa (2011) 
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APENDICE E 

 

ANÁLISE DESCRITIVA DA “EMPRESA A” 

 

• Processo de internacionalização 

 

A empresa iniciou o processo de exportação depois de 14 anos. Sua operação no mercado 

internacional ocorreu por meio de um fornecedor no Uruguai. O fornecedor o indicou para três 

potenciais clientes, justamente pela qualidade do produto desenvolvido no Brasil. Começou a 

operar sem planejamento. 

A empresa entrou em contato via telefone e começou a entregar os primeiros paletes de 

meia tonelada. Para o gestor os processos para exportação são complexos. “A quantidade de 

formulários a ser preenchidos e todo o padrão exigido pelo Brasil impede muitas empresas e 

exportar”. Para ele, o processo de exportação deveria ser sumário, simples, rápido. “o Brasil perde 

muita competitividade pelo custo Brasil, carga de impostos e burocracia interna”, relata.  

O gestor cita que os impostos brasileiros foram criados por volta da década de 70 e 

passaram a existir para proteger a indústria brasileira. Em sua análise, Os impostos são criados 

para defender grandes indústrias, a exemplo da indústria de informática. Relata que as barreiras 

alfandegárias não poderiam ser fator de impedimento para empresas de outros países fazerem 

transações. No entanto, isso ocorre com frequência. Ressalta ainda que a empresa não investe mais 

em exportação pela falta de incentivo do governo federal, devido aos custos elevados com 

transporte, porto entre outros comparados com mercados como o da Ásia, da Europa e da 

América.  

O empresário aponta que sua rede de contatos é alta e já teve várias transações em diversos 

países para importação. Porém, em exportação evitou algumas transações, a exemplo de uma 

empresa no Chile, por questões de negociações e pagamentos. Segundo ele, hoje essa situação já 

foi superada e fazem transações naquele país. 

Outra barreira apontada pelo gestor é a ausência de profissionais para atuarem no comércio 

exterior. Existem poucos profissionais completos que possuam uma cultura vasta, a ponto de ter 

vivências em relacionamentos internacionais, terem fluência em idiomas,  trabalhar em cenários 

mutantes, terem visão empresarial ampla, iniciativa e serem éticos. O pós-venda é feito pelo 

próprio gestor e pelo responsável pelo departamento de internacionalização. Segundo ele, o 

contato é feito depois que obtêm a informação da chegada do produto ao destino.  
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A empresa identifica se o processo de internacionalização está sendo positivo de duas 

formas, basicamente. A primeira é monitorada pela satisfação do cliente; a segunda por meio do 

faturamento bimestral. 

 

• Capacidade de Absorção 

 

As principais informações sobre o ambiente externo são obtidas em feiras e encontros de 

negócios. Nessas exposições são feitos relacionamentos comerciais e até mesmo atualização sobre 

o mercado externo.  

A maioria das empresas possui interesse em comprar do Brasil, ressalta o gestor. Relata 

que “certa vez estávamos em uma feira em São Paulo e conhecemos um pessoal da Venezuela que 

trabalhava com o mesmo negócio que a gente. Naquela oportunidade, jantar juntos, foi um 

momento enriquecedor porque trocamos muitos contatos e experiências em negócios”. 

Internamente as informações são compartilhadas por meio de reuniões de 15 minutos. 

Segundo o gestor, é o suficiente para difundir uma informação importante entre os departamentos. 

A empresa sempre envia seus colaboradores para cursos feitos pelos seus despachantes. 

Geralmente os funcionários passam por este treinamento quando entram na empresa, ou quando 

alguma regra é alterada no mercado internacional.  

O gestor percebe que o funcionário absorveu o conhecimento quando ele executa a 

atividade sozinho, sem muitos questionamentos. Quando isso não ocorre, a empresa o envia 

novamente para qualificação para que o processo fique mais fixado. Porém, ressalta, “se o 

funcionário não pega o conhecimento em certo tempo, não adianta. Este não serve para área. 

Altos gastos em funcionário que não trás retorno é custo e não é investimento” 

A empresa possui programa de atualização semestral. Por meio de um check list com uma 

média de 200 itens a empresa identifica quais os fatores mais importantes para atualização. 

A empresa possui perfil inovador. O empresário é empreendedor e engenheiro industrial e 

trabalha com desenvolvimento há 35 anos. Pela característica empreendedora e pela sua formação, 

cria diversos produtos. Aponta que “inovar é uma forma de competitividade, de sobrevivência”. O 

último produto criado pela empresa são confetes biodegradáveis para lojas, casamento, festas e 

comemorações, casas noturnas etc. Outro produto inovador desenvolvido no último ano é um filtro 

que absorve óleo ou combustível quando este se mistura com água. Segundo o gestor “esse 

produto será utilizado para beneficiar o meio ambiente, quando ocorre acidente em rios ou até 

mesmo no mar”.  
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A empresa difunde a cultura inovadora e os processos internos por meio de manuais. Os 

manuais existem para qualificação dos novos colaboradores e contém as diretrizes estratégicas da 

empresa, assim como a historia e sua evolução em produtos.  

A empresa possui quatro linhas de manuais. Manuais de procedimentos com foco na ISO 

9.000. Manuais para a área administrativa, manuais para área financeira e os manuais para área 

comercial. O gestor evidencia que os manuais não são imutáveis e que, às vezes, os colaboradores, 

principalmente os gerentes, fazem sugestões de melhoria. A empresa possui um momento de 

revisão desses manuais e, nesse evento, abrem-se oportunidade, de sugestões para os membros da 

organização. 

Além dos manuais a empresa está investindo em software para melhorar o processo de 

gestão. Atualmente todos os controles são feitos pelo Excel e já possui uma empresa que presta 

consultoria em TI desenvolvendo o sistema de informação gerencial. O gestor relata que a 

ferramenta será utilizada como mecanismo de gestão e aprendizagem interna.  

Para ele o sucesso no processo de internacionalização, mais especificamente em 

exportação, deve haver incentivo e apoio do governo federal no que se refere à facilidade de 

negociação entre os países. 

 

ANÁLISE DESCRITIVA DA “EMPRESA B” 

 

• Processo de Internacionalização  

 

O processo de internacionalização foi iniciado pela curiosidade em explorar o mercado 

internacional. A empresa vivia um momento de crescimento e queria aproveitar a situação. 

Segundo a gestora, foi uma oportunidade de mercado, uma atividade lucrativa, fruto de uma 

situação cambial na época. “A empresa queria novos objetivos, queria respirar novos ares”. 

Iniciou pela mudança do site, adaptando-o para três idiomas. Depois, iniciou os registros 

para exportação, e alterou os folders comerciais para os três idiomas. Esses folders eram enviados 

para as feiras, para mostrar a dinamicidade da empresa e para buscar parceiros comerciais.  

Depois de alterar os folders, sites e registros, a empresa contratou um profissional para 

cuidar da área de comércio exterior. Esse profissional ficou encarregado de buscar clientes no 

mercado internacional e fazer todas as relações necessárias para a comercialização.  
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O primeiro mercado na busca de relacionamento foi a Europa. Segundo a entrevistada, não 

foi o mercado mais adequado para explorar logo de início. Faltaram experiências e pesquisa de 

mercado. A empresa não possuía nenhum know-how e os europeus já possuem muita experiência 

com grãos. Ficou difícil no início, pois a empresa não tinha diferencial. Depois de muito tempo e 

várias tentativas no mercado europeu conseguiu-se efetivar apenas uma venda. Entretanto, mesmo 

com as dificuldades encontradas, a empresa continuou a tentar. Trocou os profissionais de 

comércio exterior e tentou buscar outros mercados.  

Hoje a empresa conseguiu se estabelecer no mercado internacional. Possui boa relação 

com os concorrentes internacionais. Segundo a gestora, alguns concorrentes até arriscam contato 

por e-mail e telefone buscando informações sobre o preço praticado e a forma de pagamento. Nem 

sempre se identificam como concorrentes, mas é possível identificar quando o são. A gestora citou 

a tentativa de investigação de um concorrente americano, que estava atuando no Haiti, mesmo 

mercado que a empresa também atua. 

Para divulgar e fixar a marca, a empresa envia CD´s da cultura brasileira, CD de MPB, 

bonés e canetas para fidelizar os clientes. Segundo a gestora, os clientes se interessam muito por 

brindes dessa natureza.  

A empresa exporta diretamente, utilizando o site como fonte de comercialização e também 

ligações diretas. A gestora também compartilhou uma experiência que chamou de exportação 

indireta. Vende o produto para uma empresa no mercado doméstico e esta repassa o produto para 

o mercado internacional, sem sua marca. Afirmou também que já comercializaram o produto via 

Trade, empresa intermediária na operação. Neste caso, o cliente não tem conhecimento de que sua 

empresa é a vendedora. As empresas geralmente fazem isso para iniciar no mercado internacional. 

Nesse caso, a Trade possui todo o know-how. 

As barreiras iniciais foram em relação aos registros exigidos pelos mercados externos, a exemplo 

da ISO e do registro dos produtos não transgênicos, no caso específico da empresa. “Os clientes 

internacionais querem certificação de qualidade”, afirma a Gestora. Já ocorreu, algumas vezes, de 

chegarem sacas molhadas ao destino. Os clientes tiram fotos e entram em contato com a empresa. 

A reposição do produto depende da negociação feita inicialmente com a empresa. Se for FOB, a 

responsabilidade da empresa vai até o porto. Agora se for CIF a responsabilidade da empresa vai 

mais além.  

 As siglas CIF e FOB são cláusulas de operações mercantis que fazem parte dos termos 

internacionais de comércio. CIF é a abreviatura da expressão em inglês Cost Insurance Freight, 

que em português significa Custo,Seguro e Frete. Neste caso o fornecedor se responsabiliza pelo 
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seguro e pelo frete até ao local de destino, indicado pelo comprador. FOB por sua vez, é a 

abreviatura de Free on Boad, que em português pode ser traduzida como Posto a Bordo, 

diferentemente do CIF o responsável por pagar todos os custos referentes ao frete e seguro é do 

comprador. 

Nesse caso específico, a negociação foi CIF. Dessa maneira, a empresa contratada tinha 

responsabilidade sobre o produto pagando também o frete internacional, “nesse caso a mercadoria 

não tem seguro; é uma opção do cliente”. Na negociação esses detalhes são bem transparentes. 

A maioria das vendas ocorre por FOB, ou seja, a responsabilidade da empresa vai até o 

acondicionamento da mercadoria a bordo do navio do país de origem, no nosso caso, até o porto 

brasileiro. Quando o cliente opta pelo CIF a responsabilidade da empresa aumenta. Nesse caso, 

contrata-se também uma empresa de frete e seguro. 

Quando a empresa iniciou o processo de exportação, muitas vendas foram mal planejadas e 

causaram prejuízos, principalmente quando o preço de venda foi repassado ao cliente, sem o 

cálculo de custo da certificação. Segundo a gestora “a vontade de vender era tanta que a gente 

deixava passar”. O aprendizado inicialmente ocorria na prática. 

Barreiras tarifárias e não tarifárias foram grandes problemas no início da operação. 

Existem países que possuem taxas altas para a empresa que importa, nesse caso, nossos clientes.  

Segundo a gestora, a Europa possui uma política muito forte em proteger os produtos 

internos. Para isso, uma das estratégias do país foi a sobrecarga tributária para importação, o que 

torna muito difícil a venda para empresas daquele continente.  

Depois do imposto, o segundo fator preocupante para o exportador é a taxa de câmbio. 

“Ocorreram experiências boas, como ruins, sobre a taxa de câmbio”. Outro fator complexo, 

segunda a gestora, são os fatores naturais. Ela exemplifica com a catástrofe no Haiti.  Segundo ela, 

depois do terremoto, os prejuízos foram enormes. Além de não receberem os produtos, não 

tiveram mais pedidos. Naquela ocasião, o Haiti era o principal cliente da empresa.  

Depois dessa experiência, a empresa buscou operar em outros países para conseguir 

sobreviver. Aprendeu que não se deve depender 100% de um único país, mesmo quando este 

possui um potencial de compra elevado. A gestora arrisca afirmar que, antes da experiência trágica 

com o Haiti, as exportações para aquele país correspondiam a cerca de  60% do lucro da empresa. 

Depois dessa experiência, busca balancear de 20% a 30% das vendas entre os países. 

A primeira grande conquista para explorar novos mercados, principalmente o mercado 

Europeu, foi o alcance de um certificado exigido pelas empresas daquele país. 
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Para a gestora, o responsável pela área de comércio exterior tem que estar atento a todas as 

possíveis situações que a empresa possa enfrentar. Ela salienta ainda que paciência seja uma das 

grandes características que o gestor responsável pela internacionalização deve possuir para 

potencializar a expansão dos negócios, principalmente no início da operação. Em alguns meses a 

venda é aquecida, em outros, baixa. A paciência, dedicação e a perseverança devem 

necessariamente ser características latentes do gestor.  

Ela ressalta, também, a formação acadêmica e o domínio de pelo menos dois idiomas 

estrangeiros. Revelou que o departamento de comércio exterior sofreu fortes preconceitos no 

início do processo. Como os colaboradores não tinham informação que a empresa exportava e que 

tinha um departamento único para tal atividade, os colaboradores e os gestores responsáveis por 

tal atividade eram vistos como preguiçosos, justamente pelo insucesso inicial da atividade. Como 

o departamento não trazia resultados efetivos em curto prazo, questionamentos eram feitos sobre 

salários e sobre a estrutura montada para tal departamento. A organização informal não 

compreendia que o processo era lento e exigia persistência. Um das estratégias do departamento 

para apresentar resultados eram as conquistas mensais de novos clientes e os relatórios financeiros 

apontando a participação das vendas externas, em relação às vendas domésticas. 

 

• Capacidade de Absorção 

 

Depois de muito constrangimento e, também, discussões, os diretores da empresa 

perceberam a necessidade emergencial de conduzir uma reunião e disseminar a informação entre 

os departamentos por meio de avisos e também pela intranet. Foi inserido um mapa mundi nos 

departamentos e mostrado a projeção de crescimento da empresa. 

As trocas de informações entre os concorrentes têm sido uma constante. A gestora utilizou 

um exemplo prático de uma empresa que indicou um despachante de confiança para as atividades 

de exportação. Quem fez essa ação foi o proprietário da empresa. Segundo a gestora, como era 

uma informação importante e rara, o proprietário compreendeu que “daria” mais seriedade, se ele 

mesmo entrasse em contato.  

A empresa sempre busca inovar em sua atividade. Para o Haiti teve que adaptar o produto 

às necessidades daquele país. Geralmente inova utilizando experiências anteriores, mas segundo a 

gestora, a criatividade tem que estar presente junto com a experiência para não se tornar um 

processo repetitivo.  



220 
 

Uma das formas de a empresa identificar o conhecimento adquirido pelos colaboradores é 

na prática. Segundo a gestora, a responsabilidade de ser enviada para participar de um curso no 

Ministério de Comércio Exterior, ou mesmo no Sebrae e na Fieto, era grande. A expectativa dos 

proprietários em torno da atividade tornava o processo tenso. O resultado tinha que ser 

perceptível.  

Os colaboradores sempre utilizam as anotações feitas nos cursos. Geralmente fazem 

anotações em blocos de notas e, também, em notebooks. Quando retornavam para empresa sempre 

agendavam reunião para repassar a informação para os demais colaboradores. A maioria das 

informações disseminadas nos cursos já era de conhecimento dos profissionais de comércio 

exterior na prática. O que ocorria pós-curso era o aperfeiçoamento do processo.  

A empresa sempre incentivou os colaboradores a participarem de eventos ou cursos locais. 

Os eventos em Brasília já era menos frequentes por conta das despesas adicionais de 

deslocamento.  

Em algumas situações a gestora ressalta que participou e pagou o curso por conta própria, 

porque entendia que precisava aperfeiçoar seus conhecimentos. Nesses casos, a empresa não 

possuía conhecimento sobre a qualificação. A gestora apontou que o incentivo em qualificação era 

uma exigência do mercado. Se a empresa não atualiza seus colaboradores, perde competitividade. 

Como já explorado, a empresa possui uma cultura inovadora. O último produto foi barras 

de cereais com sabor de milho. Segundo a gestora, “produto de valor agregado”. “Esse produto 

foi comercializado com a Venezuela de forma experimental”. 

A empresa personaliza os pedidos, caso o cliente tenha necessidade. Como exemplo, a 

gestora apontou o caso de um cliente do Haiti que veio até o Brasil explicar detalhes do produto 

que precisava. A empresa atendeu prontamente. A gestora ressalta que sempre buscar inovar em 

suas embalagens. 

A empresa implantou recentemente sistemas avançados em TI. O sistema atual permite 

registrar detalhes das negociações com o cliente. O software exige a inserção sobre a satisfação do 

cliente, pedido especial, aniversário da esposa, do filho e observações gerais. Segundo a gestora 

esse sistema possibilita o monitoramento do cliente, mesmo que este seja atendido por outro 

vendedor.  

A empresa possui fluxograma funcional, passo a passo, desde o contato com o cliente, 

sobre conferência do recebimento do produto, passando pela contratação da empresa aduaneira até 

o pós-venda. A empresa objetiva futuramente implantar ISO, e para isso implanta processos de 

controle para que possam evoluir no aprendizado.  
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A gestora ressalta que insistência e “jogo de cintura” com o cliente são fatores primordiais 

para o bom sucesso das vendas no comércio internacional. Ela deixa claro que toda estrutura para 

atender bem o cliente tem que funcionar perfeitamente, a exemplo do site.  

O relacionamento não termina depois da primeira venda. Na verdade, afirma a gestora, o 

pré-venda é muito importante. Enviar amostras, registrar a percepção do cliente quanto à amostra, 

são passos que ratificam que a venda terá sucesso. A gestora ressalta que tira fotos de sua equipe e 

enviava para os clientes para que este tenha a certeza que está tratando com uma empresa real, 

com pessoas simpáticas e envolventes. Todo o esforço para tornar a empresa mais próxima do 

cliente é feito, além de buscar confiabilidade e credibilidade.  

 

ANÁLISE DESCRITIVA DA “EMPRESA C” 

 

• Processo de internacionalização 

 

A empresa iniciou a operação no mercado internacional, por incentivo de frigoríficos 

parceiros. Como forma experimental iniciou com um pequeno volume e com o tempo foi 

aumentando a participação. Hoje as vendas no comércio exterior são responsáveis por mais de 

38% do faturamento bruto da empresa.  

O relacionamento com os concorrentes internacionais, de certa forma, é harmonioso, 

levando em consideração o perfil cultural de consumo de cada país. Os principais concorrentes no 

mercado internacional são Estados Unidos, Austrália, Argentina, Uruguai, Índia entre outros.  

Segundo o gestor, a exigência sobre as características de carne entre os países muda muito. 

Segundo ele “o cliente do Oriente Médio gosta da carne magra, carne com pouca cobertura de 

gordura, carne bem avermelhada. Nesse caso, são as características típicas de carne brasileira”. 

Em contrapartida a carne da Argentina, é uma carne mais gorda, com alto teor de gordura. “Assim 

ninguém perde; existe mercado para todos, então, existem diversos mercados, existem diversas 

especificações, diversos padrões de qualidade e, a gente tem conseguido atender com bastante 

sucesso a maioria dos mercados”.  

O Brasil, entre os exportadores mundiais, segundo o gestor, tem sido há muito tempo, o 

maior exportador de carne bovina do mundo. O relacionamento próximo com os fornecedores 

garante qualidade e padrão dos produtos.  
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A empresa atua no mercado internacional também por meio de Joint Venture com um 

grupo irlandês. Essa experiência se iniciou em outubro de 2010 e foi por meio de sociedade. Os 

produtos, fruto do projeto, são a carne cozida e a carne congelada.  

As vendas do produto in natura são praticamente por telefone. Segundo o gestor, “é quase 

uma tirada de pedidos. Como a relação com os clientes é próxima, o contato por telefone, por 

vezes, é apenas a confirmação da quantidade”. As formas de pagamento e as datas de entrega são 

padronizados. 

Segundo o entrevistado, o que dificulta o processo de expansão no mercado internacional 

com mais efetividade são os processos políticos. Existem interesses econômicos brasileiros que 

não permitem altos investimentos no exterior. O gestor ressalta que as barreiras políticas 

sobrepujam muito as barreiras comerciais. 

Outras barreiras são de cunho burocrático. Por exemplo, a União Europeia exige 

rastreabilidade de todos os animais envolvidos na exportação. Segundo o gestor, uma delegação 

européia fiscaliza as propriedades rurais brasileiras que possuem relacionamento com o 

frigorifico. Assim, eles garantem qualidade desde a propriedade, passando pelo processo de abate 

e produtivo, até a chegada no país de destino. Caso alguma propriedade não obtenha sucesso na 

avaliação feita em alguma fiscalização, são desabilitadas sumariamente.  

Cabe salientar que a maioria dos produtores que se interessam em participar do programa 

emprega altos investimentos nos processos produtivos de sua propriedade para não serem 

desabilitados. Para a propriedade existem inúmeras vantagens em criar bovinos para exportação. 

Assim, segundo o gestor, o índice de reprovação se torna baixo.  

Uma das unidades do grupo está localizada no Paraguai.  Lá, segundo o gestor, uma das 

barreiras é a febre aftosa, doença bovina, extremamente prejudicial para as negociações exteriores. 

Em função desse quadro o governo federal paraguaio tem investido em programas televisivos para 

sensibilizar o produtor no combate à doença. O gestor frisa que o Brasil avançou muito e os 

problemas com a doença são mínimos.  

Quando ocorrem situações complexas como esta, as decisões são tomadas em grupo, ou 

seja, entre a diretoria do frigorifico. O gestor aponta que o grupo tomador de decisão deve estar 

atualizado sobre as tendências. Dessa maneira, a experiência neste mercado é fundamental para a 

tomada de decisão. 

Para o gestor, o profissional que faz o relacionamento comercial com os clientes deve ser 

um negociador de formação, dominar a cultura e a língua local. Existem países que a carne possui 
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um valor cultural e religioso muito forte e não podem ocorrer erros. Outras características 

envolvem a cordialidade, a simplicidade e a assertividade. 

Para monitorar o sucesso das exportações, a empresa acompanha os dados no Ministério de 

Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior-Mdic. Os números são publicados 

mensalmente, tanto em dados financeiros, como em volume, levando em consideração também os 

países de destino. Com essas informações a empresa consegue identificar o ritmo que está 

operando em relação aos demais frigoríficos nacionais.  

Para melhorar os resultados, e obter sucesso na exportação, é importante fortalecer o know 

how. Segundo o gestor “a empresa precisa estar bem preparada em questões de conhecimento de 

mercado, conhecimento dos desafios e, tudo isso aí faz uma grande diferença no sucesso da 

exportação”.  

 

• Absorção do conhecimento 

 

Muitas informações sobre o mercado externo são compartilhadas pela Associação 

Brasileira das Indústrias Exportadora de Carne-ABIEC. Estatísticas de exportações anuais, por 

porto, por país, novas legislações, feiras internacionais, workshops, congressos entre muitas outras 

são acessadas pelo site ABIEC. 

Após participação em alguns eventos e de posse de alguma informação que impacta 

diretamente a fábrica, ou mesmo no relacionamento com os clientes, a empresa a dissemina esta 

inicialmente por meio de reuniões e depois, se houver necessidade, por meio de mini-foruns para 

os colaboradores. 

A qualificação é um quesito muito discutido na empresa. Existe na organização atualmente 

um programa de trainee, para novos talentos. Por meio desse programa é possível qualificar e até 

“moldar” o profissional segundo as políticas da empresa. Segundo o gestor, é muito prático e bons 

resultados são colhidos como fruto deste programa.  

A empresa se preocupa também com a inovação. Mesmo que o produto seja uma 

commodity, busca aperfeiçoar os processos para atender a públicos específicos, a exemplo da 

quantidade de gordura de carne, como já citado. Segundo o gestor “às vezes um cliente prefere 

uma carne com cobertura de gordura maior, o outro prefere a carne mais limpa, quase sem 

gordura, outro ainda já prefere a carne vermelha, absolutamente sem gordura. Então isso tudo é 

trabalhado, adaptação da linha de produção”. 
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Outro produto, fruto de inovação, é a carne resfriada. A empresa tem sido pioneira na 

exportação de carne nessa modalidade para diversos países tais como o, Líbano, o Irã, a Rússia, a 

Argélia, entre outros. Segundo o gestor, esses mercados têm sido desbravados pela empresa. 

Para auxiliar na tomada de decisão e também na facilidade e velocidade do acesso as 

informações, a empresa tem investido em tecnologia. Foi implantada recentemente a tecnologia 

SAP, um software para gestão empresarial que integra os departamentos da empresa. A empresa 

gerenciadora do SAP, oferece treinamento para um grupo de colaboradores chaves e estes, por sua 

vez, multiplicam a informação para a organização. 

A empresa adota um estilo de gestão compartilhada. Os departamentos possuem 

flexibilidade em sua estrutura, o que facilita a comunicação entre os colaboradores. Opta pela 

ausência de divisórias maciças entre os departamentos, principalmente se estes possuem o mesmo 

nível funcional. Segundo o gestor, esse método facilita a troca de informações entre as áreas, 

tornando o processo mais ágil. 
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APÊNDICE F 

FREQUÊNCIA DE INDICADORES ENTRE PERITOS 

 

 Na Tabela 4 é apresentada a frequência de indicadores encontrados entre os peritos, ou 

seja, o quantitativo  de indicadores encontrados para cada fator de internacionalização. 

 

Tabela 4: Frequência de indicadores de Internacionalização entre os Peritos 

Fatores Professor Consultor Gestora Publica 
Razões para Internacionalização 2 4 1 
Grau de internacionalização 5 6 2 
Barreiras para exportação 4 4 2 
Influencia do gestor chave 3 4 2 
Total 14 18 7 
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

 Na Tabela 5 são apresentados os indicadores comuns encontrados entre os peritos, ou seja, 

o quantitativo de indicadores comuns entre eles. 

 

Tabela 5: Indicadores comuns de Internacionalização entre os Peritos 

Fatores Professor Consultor Gestora Publica 
Razões para Internacionalização 2 1 1 
Grau de internacionalização 4 2 2 
Barreiras para exportação 2 2 0 
Influencia do gestor chave 1 2 1 
Total 9 7 4 
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

 A Consultora levantou mais indicadores sobre o processo de internacionalização que os 

demais peritos. Entretanto, o professor apresentou maior freqüência comum de indicadores entre 

os peritos.  

 Relativo ao processo de internacionalização, não houve nenhum indicador que fora 

explorado pelos três peritos concomitantemente/unanimidade. 

 A área temática que apresentou maior quantitativo de indicadores comuns entre os peritos 

foi o grau de internacionalização. O fator que houve o maior quantitativo de indicadores também 

ficou a cargo do “grau de internacionalização”, seguido de barreiras para internacionalização. 
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Tabela 6: Frequência de indicadores de Absorção do conhecimento entre os peritos 

Fatores Professor Consultor Gestora Publica 

Aquisição 4 3 2 
Assimilação 4 4 3 
Transformação 3 3 4 
Exploitation 2 3 2 
Total 13 13 11 
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

Tabela 7: Quantitativo de indicadores comuns em absorção do conhecimento entre Peritos 

Fatores Professor Consultor Gestora Publica 

Aquisição 2 2 1 
Assimilação 2 2 1 
Transformação 1 0 1 
Exploitation  0 1 1 
Total 5 5 4 
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

 Foi possível perceber que o professor e a consultora se assemelham no quantitativo de 

indicadores comuns, bem como na sua freqüência. Os três peritos tiveram quase a mesma 

quantidade de indicadores comuns.  

 Percebe-se que para este tema (absorção do conhecimento), o conhecimento dos peritos, 

ficou quase que limitado. Os três expuseram e concordaram quase que em 100% dos indicadores.  

 Os três peritos concordaram em unanimidade sobre dois indicadores. O primeiro sobre 

cursos e comunicação com o Apex-Brasil e Alice-web, relacionados ao elemento aquisição do 

conhecimento. E o segundo foi à importância do uso da internet e da intranet como ferramentas 

para a assimilação do conhecimento. 

 Os fatores aquisição e assimilação são categorias que se destacam em indicadores comuns. 

Entretanto, a assimilação é a categoria que possui maior quantitativo de indicadores levantados 

entre os profissionais. O fato é que a assimilação está relacionada às estratégias genéricas do 

conhecimento, o que facilita o uso de diversas ferramentas para o aprendizado, dependendo muitas 

vezes dos recursos da empresa, da experiência e também de sua atualização nas ferramentas de 

gestão. Já os fatores aquisição e assimilação, estão bem relacionados à área internacional, com 

ferramentas restritas à área de estudo. 
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APÊNDICE G 

FREQUÊNCIA DE INDICADORES ENTRE EMPRESAS 

 

Tabela 8: Indicadores comuns em Internacionalização Entre Empresas 

Categoria/tema Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 
Razões para Internacionalização 1 1 2 3 
Grau de internacionalização 6 9 9 5 
Barreiras para exportação 5 4 2 7 
Influencia do gestor chave 1 2 3 1 
Total 13 16 16 16 
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

 Pode ser identificado que as empresas B, C e D possuem os maiores quantitativos de 

indicadores comuns, Pode ser inferido que essas empresas possuem informações concretas sobre 

quais, efetivamente, são seus pontos fortes e fracos e em quais cenários estão inseridas. Na Tabela 

9 é possível perceber a frequência geral dos indicadores encontrados nas empresas e, o seu 

comparativo. 

 

Tabela 9: Frequência de indicadores de Internacionalização entre as Empresas 

Categoria/tema Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 
Razões para Internacionalização 1 2 3 4 
Grau de internacionalização 6 9 12 4 
Barreiras para exportação 6 4 2 11 
Influencia do gestor chave 3 5 7 6 
Total 16 20 24 25 
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

 Pode-se verificar que as empresas C e D possuem maior frequência de indicadores em 

internacionalização. Entretanto, se levar em consideração o comparativo da frequência de barreiras 

da empresa D e o grau de internacionalização entre elas, pode se considerar que a empresa C 

possui mais sucesso em internacionalização que as demais. 

 Pode se notar também que a empresa D possui mais motivos para se internacionalizar em 

função do quantitativo de frequência dos indicadores relacionados a categoria “razões para 

internacionalização”. O fato pode estar relacionado à situação gerencial em que ela se encontra. 

Empresa com menos mercado pode se internacionalizar para suprir gaps no mercado doméstico. 

Neste caso, gaps representa o que a empresa gostaria de ter, e o que ela possui. O intervalo de 
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receita, ou de produção, que não fora alcançado ou absorvido pelo mercado doméstico, é suprido 

no mercado internacional. 

 Uma empresa também pode tentar internacionalização para melhorar a lucratividade e 

também para crescer no longo prazo como ocorre com a empresa B. Esses comportamentos podem 

elucidar que organização esteja em crescimento ou, que a empresa tente buscar novos cenários em 

função de crise interna. 

 As empresas C e D apresentam maior quantitativo de indicadores relacionados aos 

gestores. A empresa C lidera por apenas 1 (um) indicador. O fato é que as empresas de pequeno e 

médio porte possuem maiores características de dependência com seus gestores. O perfil dos 

gestores, nesses casos, está diretamente ligado ao sucesso da empresa, assim, quanto mais 

características forem identificadas no gestor, melhor. 

 É possível perceber que a empresa D se destaca entre as empresas C e A no quesito gestor. 

Nesse caso, o proprietário se torna peça fundamental para o sucesso de negócio e as operações em 

comércio exterior. O fator “motivação” identificado na empresa D é ressaltado pelos peritos, como 

forte indicador para o sucesso da internacionalização. 

 

Tabela 10: Frequência de indicadores de Absorção do conhecimento entre as Empresas 

Categoria/tema Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 
Aquisição 6 10 20 11 
Assimilação 5 4 5 2 
Transformação 3 6 9 5 
Exploitation 2 6 11 6 
Total 16 26 45 24 
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

Tabela 11: Indicadores comuns de Absorção do conhecimento entre Empresas 

Categoria/tema Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 
Aquisição 5 8 17 10 
Assimilação 3 4 3 2 
Transformação 2 2 2 4 
Exploitation 1 6 7 4 
Total 11 20 29 21 
Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

 As empresas C e D possuem o maior quantitativo de indicadores comuns entre os 

indicadores relativos à aquisição do conhecimento. Entretanto, a empresa C se destaca tanto em 

indicadores comuns sobre os principais indicadores relativos à aquisição, quanto em quantidade de 
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indicadores. A empresa B possui menos indicadores do que a empresa C, tanto em quantitativo, 

como de indicadores comuns entre as outras empresas. Entretanto, os indicadores da empresa D 

não abordam em sua totalidade indicadores importantes como Apex-Brasil e Radar Comercial. 

Seus indicadores estão relacionados a processo de gestão de maneira genérica. Em aquisição do 

conhecimento, apenas o indicador “troca de experiências com os concorrentes” foi encontrado em 

“unânimidade” entre as empresas.  

 Em assimilação do conhecimento, a empresa D fica em desvantagem quando comparada às 

demais, tanto em frequência, como em indicadores comuns. É possível inferir que a empresa D 

assimila pouco do que adquiri. Porém, consegue transformar o que consegue assimilar, pois, 

relativo a categoria transformação, possui o segundo melhor quantitativo de indidicadores comuns 

entre as empresas.  

 Em exploitation, a empresa D é inferior à empresa C, tanto em quantitativo, como em 

indicadores comuns. Entretanto, é superior à empresa A nas duas modalidades e possui o mesmo 

quantitativo de indicadores que a empresa B.  

 Os peritos apontam a inovação como um importante indicador de exploitation. É possível 

afirmar que as quatro empresas possuem perfil inovador, pois, a inovação ocorre nas empresas B e 

C pela equipe de profissionais e no caso das empresas A e D pelo próprio proprietário. 

 O fluxograma também foi um importante indicador levantado pelos peritos no processo de 

assimilação. Nesse caso, apenas a empresa D não utiliza a ferramenta.  

 A internet e intranet também foram apontadas como indicadores relevantes entre os 

peritos. Mas, para a empresa D essa ferramenta sofre problemas de acessibilidade e contectividade 

pela localização do município. 

 



230 
 
 

APÊNDICE H 

 

 
  Figura 25:Capim Dourado in natura 
  Fonte: Da pesquisa (2011) 
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APENDICE I 

 
 

 
  Figura 26:Enfeite produzido fabricado pela empresa D 
  Fonte: Da pesquisa (2011) 
 

 
  Figura 27:Joia produzida pela empresa D 
  Fonte: Da pesquisa (2011) 
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 Figura 28:Jóia produzida pela empresa D 
 Fonte: Da pesquisa (2011) 

 

 
  Figura 29:Jóia produzida pela empresa D 
  Fonte: Da pesquisa (2011) 
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  Figura 30:Jóia produzida pela empresa D 
  Fonte: Da pesquisa (2011) 
 

 
  Figura 31:Jóia produzida pela empresa D 
  Fonte: Da pesquisa (2011) 
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  Figura 32:Estoque de um operário-artesão 
  Fonte: Da pesquisa (2011) 
 
 

 
   Figura 33:Estoque de um operário-artesão 
   Fonte: Da pesquisa (2011) 
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  Figura 34:Produto feito em escala para montagem de peças 
  Fonte: Da pesquisa (2011) 
 

 
  Figura 35:Produto feito em escala para montagem de peças 
  Fonte: Da pesquisa (2011) 
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  Figura 36:Produto feito em escala para montagem de peças 
  Fonte: Da pesquisa (2011) 
 
 

 
  Figura 37:Produto feito em escala para montagem de peças 
  Fonte: Da pesquisa (2011) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



237 
 

APÊNDICE J 
 

 
  Figura 38: Operário-artesão em atividade (em treinamento) 
  Fonte: Da pesquisa (2011) 
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ANEXOS 

 
ANEXO A 

 

 
 Figura 39: Ficha Técnica produtiva 
 Fonte: Da pesquisa/cedido pela empresa (2011) 
 

 

   
 
 Figura 40:Ficha Técnica produtiva 
 Fonte: Da pesquisa/cedido pela empresa (2011) 
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ANEXO B 

 

 
  Figura 41: Lei que regulamenta o cultivo do capim dourado 
  Fonte: Da pesquisa/cedido pela empresa (2011) 
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ANEXO C 

 
 

 
  Figura 42: Tamboril 
  Fonte: Arvores.brasil (2012) 
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ANEXO D 
 

 
       Figura 43: Sempre viva 
       Fonte: Donaervilha (2012) 

 

 
        Figura 44: Sempre viva 
        Fonte: Globo.com (2012) 
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ANEXO E 
 

 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 

SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR 
 

 
PLANO NACIONAL DA CULTURA EXPORTADORA 

 
Unidade da Federação: ESTADO DO TOCANTINS 

 
 

 
AÇÃO OU PROJETO  
DE INTERESSE 

 

 
CENÁRIO LOCAL DO COMÉRCIO 

EXTERIOR 

 
DESAFIOS P/ 

INCREMENTO DAS 
EXPORTAÇÕES 

 
IMPACTOS ESPERADOS 

 
OBSERVAÇÕES 

Programa de Capacitação      
Empresarial em Comércio 
Exterior 
 

Já tivemos algumas iniciativas, porém, desde 
maio de 2010 não oferecemos cursos de 
comércio exterior. Isso porque temos um 
público pequeno e o não conseguimos cobrir 
os custos para realização dos mesmos.   

Ter pessoal qualificado 
para atuar em comércio 
exterior. 
 

Aumentar o número de pessoas 
qualificadas para atuar no comércio 
exterior, tanto com exportação quanto 
com importação.  

 

 
Programa Exporta CIN 
 

Poucas empresas estão preparadas e/ou 
interessadas em investir no processo de 
exportação. 

Despertar o interesse nas 
empresas. 

Aumento direto na balança comercial e 
na diversificação dos produtos 
exportados. 

 

Missões Empresariais 
Prospectivas 

As empresas não investem nessa ferramenta 
para buscar novas parcerias comerciais e 
tecnologias. 

Investimento financeiro 
dos empresários para 
participar das missões. 

Geração de contato com possíveis 
clientes e modernização das empresas. 

 

Inteligência Comercial Número reduzido de empresários com foco 
em comércio exterior. 

Acesso a informações 
relevantes sobre comércio 
exterior. 

Prover as empresas de informações 
relevantes para sua inserção no 
comércio exterior. 
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Certificado de Origem 
Digital 

Poucas empresas exportadoras no estado. Sensibilizar as empresas 
já exportadoras para 
utilizar os serviços de 
emissão de certificado 
pelas instituições do 
Tocantins. 

Desenvolver competências no estado 
para emissão do certificado e agilizar o 
processo de exportação. 

 

Assessoria e Atendimento 
Empresarial voltado à 
internacionalização 

Poucas empresas interessadas em comércio 
exterior. 

Sensibilizar empresas 
quanto ao processo de 
exportação e importação. 

Empresas orientadas para iniciar ou 
manter atividades de comércio exterior. 

 

Adequação do Produto 
para Mercado Externo 

As empresas que tem interesse em exportar 
ainda não tem definido o mercado que 
pretende exportar. 

Conseguir empresas já 
conscientes do processo 
de exportação e dos 
investimentos necessários 
que a empresa precisa 
realizar. 

Adequar o produto de no mínimo 12 
empresas 

 

 
Autodiagnóstico Online 
 
 
 
 
 
 

Questionário disponível no site 
www.internacionalizacao.sebrae.com.br para 
auxiliar as empresas a compreenderem em 
que estágio estão em relação ao processo de 
internacionalização. Ao final do 
preenchimento é gerado um relatório 
automático com uma avaliação em gráfico e 
recomendações específicas baseadas nas 
respostas. 

Nacional (online) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Site: 
www.internacionalizacao.sebrae.com.br 
 
Média de 10 mil acessos ao site por  mês. 
Média de 40 questionários do auto-
diagnóstico respondidos por mês. 
 
 

 
Treinamento online 
 

 
 
 
 

 
Treinamento modular voltado para 
empresários que desejam exportar: 
 

� Planejamento para Exportar; 
� Procedimentos para Exportação; 
� Documentos Utilizados no Processo de 

Exportação; 
� Condições de Venda para o Mercado 

Externo. 
 

 
Nacional (online) 
 
 
 
 

  
Cursos tem duração de 1 mês – as MPEs tem 
30 dias para concluir os cursos em ambiente 
online. 
 
 
Média de concluintes nos cursos online é 
acima de 70%.  
 
Site: www.internacionalizacao.com.br 

 
Estudos 

 

 
Disponibilização de estudos, cases, 
orientações e dicas de exportação. 
 

 
Nacional (online) 
 
 

  
Site: www.internacionalizacao.com.br  
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Informação técnica 
presencial 

 

 
Atendimento com informações técnicas 
sobre exportação e/ou importação para 
empresas que pretendem exportar e/ou 
importar. 
 

 
Disponível na Rede de 
Atendimento 
SEBRAE/TO 
 
� 14 pontos de 

atendimento. 
 

  
Outras soluções também disponíveis na 
matriz de soluções SEBRAE MAIS 
(http://www.sebrae.com.br/solucoes-para-
pequenas-empresas). 
 

 
Capacitação Cursos, 
treinamentos e seminários 
desenvolvidos pelo Banco 
do Brasil na área de 
negócios internacionais que 
possibilitam conhecimento 
prático sobre comércio 
exterior e câmbio. 

 
A grade de cursos e treinamentos que o 

Banco oferece ao mercado é ampla, 
com módulos padrão e customizados, 
além de seminários e workshops.  

 
São nove módulos com carga horária de oito 

horas aula e a possibilidade de 
customização desses cursos, a partir de 
uma necessidade específica apontada 
pelas empresas, de uma oportunidade 
de mercado detectada, ou ainda a partir 
de mudança da legislação vigente. Os 
módulos são os abaixo relacionados: 

 
Exportação I 
Exportação II – Treinamento Prático 
Exportação de Serviços 
Financiamentos à Exportação 
Carta de Crédito 
Drawback 
Importação 
Proteção Financeira 
Fundamentos de Câmbio Financeiro 
Práticas Cambiais 
Cada turma pode ter de 15 a 35 treinandos. 
Eles podem ser ministrados: (i)  

separadamente, de acordo com a 
necessidade do interessado,(ii)  em 
salas de aula nas dependências do 
Banco, (iii)  nas empresas (in 
company) ou instituições de ensino que 
contratam o treinamento. A 
metodologia inclui aulas expositivas, 
debates e atividades de fixação. 

 
Os cursos e treinamentos 

práticos são 
ministrados nas 
principais cidades do 
País, podendo ser 
realizados também 
no interior, de 
acordo com a 
demanda. São 
realizados por 
profissionais do 
Banco do Brasil com 
vasta experiência no 
mercado. 

 
Contatos: 
Brasília: 
age1608@bb.com.br 
(61) 3310-1877 
 
Palmas - TO 
superto@bb.com.br 
(63) 3212-1110 
Jurisdição: TO 
 

  
Os cursos são pagos, sendo seus valores  

inferiores aos praticados pelo mercado. 
O valor é  simbólico e  representa o 
ressarcimento pelos custos da 
instituição.  

 
A agenda de cursos/cronograma é semestral 

e está disponível no endereço:  
www.bb.com.br > empresa > comércio 

exterior > capacitação 
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Consultoria 
Solução de conhecimento 

especializado em 
câmbio e comércio 
exterior que auxilia as 
empresas brasileiras a 
atuarem com 
segurança na inserção, 
aproveitamento das 
oportunidades e 
ampliação dos 
negócios no mercado 
externo. 

 
 

Na consultoria em negócios internacionais 
do BB, as empresas têm à disposição 
informações, esclarecimentos e 
orientações adequadas para ingressar 
ou ampliar a participação no comércio 
exterior. O BB oferece consultoria em: 

gerenciamento de processos do início ao 
fim; 

processos de exportação e importação; 
drawback; 
Form A; 
ex tarifário; 
câmbio financeiro; 
informações  tributárias 
estruturação de operações; 
terceirização de processo 

A consultoria está 
disponível para 
qualquer empresa 
em todo território 
nacional, basta 
procurar a agência 
do BB mais próxima 
ou entrar em contato 
através de um dos e-
mails ou telefones 
abaixo: 

 
Brasília: 
age1608@bb.com.br 
(61) 3310-1877 
 
Palmas: 
superto@bb.com.br 
(63) 3212-1110 
 

 
 

A consultoria possui custos para o 
exportador. 

 
E-Commerce 
Brasil Webtrade - BWT 

 
Ambiente eletrônico de negócios de 

comércio exterior que reúne e integra 
soluções de divulgação, logística, 
documentação e pagamento, visando 
simplificar com segurança as operações 
de comércio exterior. 

 
Tem como público-alvo: as MPE e pessoas 

físicas com perfil exportador. Todos 
tem que ser, obrigatoriamente, clientes 
do Banco do Brasil com limite de 
crédito aprovado. As operações de 
exportações devem estar amparadas 
pela declaração simplificada de 
exportação - DSE, ou seja, o valor das 
operações, individualmente, estão 
limitadas a US$ 50 mil. 

 
O objetivo primordial do BWT é inserir o 

maior número possível de empresas no 
contexto do comércio internacional. 

 

 
Nacional, no que se refere 

ao cadastramento de 
exportadores 
brasileiros e 
Internacional no que 
trata da divulgação 
dos produtos e 
exportadores 
brasileiros no 
exterior. 

 
No Brasil o serviço está 

disponível para 
qualquer empresa 
em todo território 
nacional, basta 
procurar a agência 
do BB mais próxima 
ou entrar em contato 
através de um dos e-
mail´s ou telefones 
abaixo: 

 
Brasília: 

 
Correios, DHL, 

FEDEX, B2BRAZIL E VISA 

 
O Brasil Webtrade é oferecido gratuitamente 

aos correntistas do Banco do Brasil. 
 
O BWT oferece as seguintes vantagens para 

os exportadores cadastrados: 
  
a) gerenciamento online dos negócios;  
b) logística integrada;  
c) emissão automática dos documentos 

obrigatórios de exportação;  
d) coleta de mercadoria na própria empresa;  
e) redução de custos operacionais;  
f) mitigação de riscos comerciais;  
g) redução de burocracia (dispensa de radar 

e centralização da fiscalização 
aduaneira. 

 
O endereço eletrônico do Brasil Web Trade 

é: 
 
www.brasilwebtrade.com.br 
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age1608@bb.com.br 
(61) 3310-1877 
 
Palmas: 
superto@bb.com.br 
(63) 3212-1110 

 
Informativo BB: Revista 

Comex BB 
 

 
Editada há 19 anos pelo Banco do Brasil, a 

revista tem como objetivo disseminar a 
cultura de comércio exterior no País em 
meio a um público-alvo formado 
predominantemente por empresas 
exportadoras e importadoras. Pelo 
endereço www.revistacomexbb.com.br 
e, portanto, disponível a qualquer 
usuário da internet,  possível acessar os 
conteúdos, que são atualizados 
diariamente. 

Com uma tiragem trimestral de 10 mil 
exemplares e distribuição gratuita, o 
periódico é voltado essencialmente 
para a disseminação da cultura 
exportadora no Brasil e para a inserção 
de micro e pequenas empresas no 
mercado internacional. 

 

   
Mundial, por estarem disponíveis na 

Internet. 
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 ANEXO F  
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ANEXO G 
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ANEXO H 
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ANEXO I 
 

Carta de apresentação ás empresas 
 

 
 

 


