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RESUMO 
 

A internacionalização das empresas brasileiras tem sido um tema relevante a ser investigado, 

isto porque os resultados apontam um crescimento na inserção das empresas no mercado 

internacional. Este crescimento é oriundo da participação dos negócios que as grandes e 

PMEs fomentam no país. As PMEs têm um papel importante no desenvolvimento da economia 

do país e do estado. O estado de Santa Catarina tem participação ativa no processo de 

exportação do país, contabilizando números expressivos para a balança comercial. Este estudo 

buscou avaliar se o uso dos incentivos financeiros disponíveis no mercado nacional influencia 

no grau de internacionalização no desempenho exportador e na competitividade internacional 

das PMEs exportadoras de Santa Catarina. Os dados foram obtidos através de pesquisa 

qualitativa e quantitativa realizadas no período de 2011 e 2012. No primeiro momento fez-se 

uma entrevista em profundidade com 5 pequenas e médias empresas exportadoras de Santa 

Catarina, para conhecer a experiência que estas empresas tem com o uso dos incentivos 

financeiros, onde pode-se perceber que todas as empresas entrevistadas conhecem os 

programas de incentivos financeiros, porém nem todas utilizam atualmente.No segundo 

momento, a pesquisa foi feita através de uma survey, aplicada nas PMEs exportadoras de SC, 

nos diversos setores, onde se obteve 70 questionários respondidos. Os dados coletados 

permitiram-nos a refletir sobre a relação que os incentivos financeiros têm com o GRI com o 

desempenho exportador. e a competitividade internacional. O modelo de regressão simples 

apresentada nas análises deste estudo revela a relação que os incentivos financeiros 

apresentam sobre o GRI, o desempenho exportador e a competitividade internacional das 

PMEs. As variáveis de uso dos incentivos financeiros apresentaram influência no GRI e 

também no desempenho exportador. Assim o que pode ser observado é que quanto maior são 

as variáveis de uso dos incentivos financeiros maior é o GRI e o desempenho das PMEs 

exportadoras. Já as variáveis de vendas financiadas apresentaram influencia significância 

negativa sobre o GRI, desempenho exportador e a competitividade internacional. Mostrando 

que quanto menor for o percentual financiado maior será o GRI. As limitações deste estudo 

referem-se, principalmente ao pequeno número de amostra e o fato de não haver na literatura 

um modelo já consagrado, sendo necessário adaptar as informações existentes com a etapa 

qualitativa. Apesar das limitações apresentadas este trabalho responde as perguntas de 

pesquisa, contribuindo com mais informações acerca da internacionalização das PMEs. 
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ABSTRACT 
 
The internationalization of Brazilian companies has been an important issue to be investigated, 

the results suggest that because growth companies in entering the international market. This 

growth arises from the participation of large businesses and SMEs to foster the country. SMEs 

play an important role in the development of the economy and state. The state of Santa 

Catarina has been active in the export process of the country, accounting for significant 

numbers to the trade balance. This study sought to evaluate whether the use of financial 

incentives available in the domestic market influences the degree of internationalization in the 

export performance and international competitiveness of exporting SMEs in Santa Catarina. 

Data were obtained through qualitative and quantitative research conducted between 2011 and 

2012. At first became an in-depth interviews with five small and medium exporters of Santa 

Catarina, to know that these companies have experience with the use of financial incentives, 

which can be seen that all the companies interviewed know the programs financial incentives, 

but not all use today. In second time the research was done through a survey, applied to the SC 

for exporting SMEs in various sectors, where we got 70 questionnaires. The collected data 

allowed us to reflect on the relationship that financial incentives with the GRI with export 

performance. and international competitiveness. The simple regression model presented in the 

analysis reveals the relationship that financial incentives have on the GRI, the export 

performance and international competitiveness of SMEs variables showed use of financial 

incentives influence on the GRI and also in export performance. So what can be observed is 

that the higher are the variables of greater use of financial incentives is the GRI and the 

performance of exporting SMEs. The variables of sales financed showed significant negative 

influence on the GRI and the export performance and international competitiveness. Showing 

that the lower the percentage the greater the GRI funded. Limitations of this study relate mainly 

to the small sample number and the fact that there is a model in the literature already 

established, it is necessary to adapt the existing information with the qualitative stage. Despite 

the limitations presented this paper answers the questions of research, contributing more 

information about the internationalization of SMEs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Na década de 1990, a economia mundial emerge num intenso processo 

de mudanças proveniente do fenômeno da globalização, e afeta diretamente o setor 

industrial, provocando alterações na estrutura das empresas e na economia global 

(CAVUSGIL; KNIGHT; REISENBERGER; 2010). 

A globalização é um processo sem volta, que empurra as empresas para 

a competitividade, e faz acirrar cada vez mais a disputa do espaço nas negociações 

ao redor do mundo. Com a abertura da economia no mercado global, o setor 

industrial e de emprego, sentiram os impactos das mudanças, alterando até o perfil 

de um mercado que anteriormente predominava a mão de obra formal, passando 

para uma forte participação no mercado informal de trabalho, onde as políticas se 

intensificaram na proteção do capitalismo e defesa do liberalismo (MARTINELLI; 

VENTURA; MACHADO, 2004). 

Quando se fala em globalização é comum relacionar com a 

internacionalização. A internacionalização constitui um processo de decisão 

estratégica relevante para as empresas que pretendem sobreviver em mercados 

competitivos globais. Para Buckley e Ghauri (1999), o processo de 

internacionalização tem significado de mudanças nas organizações. Para Oviatt e 

McDougall (1999), a internacionalização pode ocorrer em dimensões diferentes, 

como abordagens com base em decisões econômicas ou na internacionalização 

como evolução comportamental, sendo um processo que ao longo do tempo uma 

empresa desenvolve um crescente envolvimento com mercados fora do seu país. 

O processo de internacionalização das empresas brasileiras é marcado 

por fatores que tiveram influência na comercialização dos produtos no mercado 

externo. O que merece destaque refere-se aos fatores macroeconômicos. Em 1930 

se criara medidas de proteção á indústria brasileira com vistas a aquecer a indústria 

nacional. Até este momento o que se destacava na pauta de produtos exportadores 

era o café, sendo a demanda por manufaturados atendida fundamentalmente pelas 

importações. Com o colapso da economia de exportação na década de 1930, o 

governo se sente forçado a criar políticas que sustentassem a renda nominal em um 

nível relativamente alto e assim cria medidas para proteger o mercado interno, 

através de alterações de preços relativos, e com a imposição de controles 

quantitativos das importações. O nacionalismo da era de Getúlio Vargas foi 
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substituído pelo desenvolvimentismo do governo de JK (1956-1961), que criou 

políticas para atrair o capital estrangeiro e estimulou o capital nacional, através de 

incentivos fiscais e financeiros, com medidas de proteção á indústria nacional. JK, 

ainda implantou a indústria de bens de consumo duráveis como eletrodomésticos e 

veículos. Com está intensificação JK, estimulou a diversificação da economia 

nacional, aumentando a produção de máquinas e equipamentos para os diversos 

setores, como o da mecanização agrícola, fabricação de fertilizantes entre outros. Já 

no inicio dos anos 60, o setor da indústria ultrapassou a média e crescimento dos 

demais setores da economia brasileira (GOMES, 1991). 

Estas medidas resultaram em mudanças estruturais substanciais, com a 

produção voltada para o mercado interno (industrialização por substituição de 

importações e produção agrícola) assim a demanda interna desempenhava um 

papel prioritário sobre a externa. Entre os anos de 1950 a 1970 emerge as políticas 

de incentivo a autarquias e o fechamento da economia brasileira, o que provocou 

uma baixa participação brasileira em âmbito internacional. Posteriormente tem-se 

uma indústria fraca competitivamente, em virtude da baixa presença no contexto 

internacional.  Para contornar essa situação o governo brasileiro promove em 

meados de 1970, políticas de incentivo as exportações beneficiando as empresas 

em termos fiscais e creditícios. Percebe-se então que esta política resultou na 

participação de um número considerável de empresas no exterior (GOULART; 

ARRUDA; BRASIL, 1994). 

Desse modo, pode-se dizer que a realidade econômica brasileira tem 

influenciado muitas empresas a buscarem novos mercados com ampliação para 

outros parâmetros de concorrência. Após a abertura de mercado a partir da década 

de 1990, algumas empresas têm apresentado um rápido crescimento por meio de 

medidas favoráveis às negociações internacionais (KUME, 1996). 

Cabe ainda salientar que este foi um período de grande importância na 

história do desenvolvimento econômico nacional. Conforme Kume (1996), com a 

abertura da economia houve redução de tarifas e eliminação de barreiras não 

tarifárias que favoreceram assim a aceleração do crescimento econômico. Outro 

efeito positivo a ser destacado é a implantação do Plano Real em 1994, que teve 

efeitos expansivos nos negócios nacionais e internacionais, como: estimular as 

importações e criação de uma política cambial de valorização da moeda local 
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(KUME 1996). Historicamente os fatos ambientais e motivacionais influenciaram no 

desenvolvimento das empresas brasileiras no mercado estrangeiro.  

Gomes, Silveira e Amal (2009), destacam que estudos publicados nos 

últimos anos indicam que PMEs, enfrentam muitas dificuldades para se 

internacionalizarem e um dos motivos relevantes varia das deficiências de recursos 

e riscos internos e externos. 

Dificuldades expressivas também ocorrem em países europeus; como por 

exemplo, dados do European Networw for SME Research (ENSR), apontavam que 

63% das PMEs da Europa em 2003, ainda não eram internacionalizadas devido a 

entraves encontrados para se inserir em mercados estrangeiros, e estas dificuldades  

se assemelham com as encontradas no Brasil. (FLORIANI, 2010) 

Garcia (2007) destaca que uma das maneiras de incentivar as empresas 

a se inserirem no mercado externo e conseqüentemente tornar-se 

internacionalizadas são os programas de incentivos a exportação que o governo 

disponibiliza. Estes programas têm como objetivo minimizar alguns obstáculos 

encontrados pelas empresas, inclusive quanto à competitividade. 

Os incentivos financeiros objetivam permitir que os produtos a serem 

negociados e exportados, possam contar com condições mais adequadas para 

enfrentar a competitividade internacional (GARCIA 2007). 

Este trabalho tem como finalidade descrever e analisar os incentivos 

financeiros disponíveis no mercado nacional, a fim de entender se os mesmos têm 

influência no grau de internacionalização das PMEs exportadoras de Santa Catarina, 

no desempenho exportador e na competitividade internacional.  

O grau de internacionalização (GRI) pode ser definido como conjunto de 

processos que pode ser identificado pelo envolvimento das empresas nas operações 

internacionais. Há autores defendem a idéia que o GRI pode ser medido pelo 

número de vendas no exterior, quantidade de países com que as empresas operam 

nas exportações e número de funcionários no exterior (DORRENBACHER, 2000). 

Segundo destacado por Floriani (2010), há duas correntes predominantes 

que analisam o GRI das empresas. Uma delas enfoca o grau de internacionalização 

em diferentes estágios; (pré-exportação, exportação primária e estágio de 

internacionalização avançado), uma corrente analisa as oportunidades de mercado, 

a capacidade gerencial da empresa e os recursos envolvidos no processo de 

internacionalização.  
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A idéia de Dorrenbacher (2000) de que o GRI pode ser medido pelo 

número de vendas efetuadas no mercado externo, a quantidade de países com os 

quais as empresas operam nas exportações e o número de funcionários no exterior, 

é corroborada pela autora desta dissertação, que defende a idéia de que o GRI que 

uma empresa atinge pode influenciar em um melhor desempenho. 

Importante também destacar que se tratando de internacionalização, 

observa-se que algumas empresas têm melhor desempenho que outras. Com isso o 

desempenho é uma variável dependente de grande interesse para estudos e 

pesquisas neste campo. Para Carneiro (2007), o desempenho exportador de uma 

empresa é um fenômeno bem complexo, que não pode ser considerado simplista 

nas pesquisas.  

Para Barney (1996), a questão do desempenho é tão relevante que 

deveria fornecer parâmetros para avaliar o quanto o desempenho alcançado está 

além do desempenho esperado, ou o contrário. Muitas variáveis norteiam o campo 

para se medir o desempenho das empresas. No caso das empresas exportadoras 

os incentivos disponibilizados no mercado podem estimular as empresas privadas a 

aumentar seus investimentos no exterior, podendo ser possível medir seu 

desempenho através do uso destes benefícios. Para alcançar o objetivo almejado 

Lopes e Gama (2007), destacam que algumas áreas chaves podem ser estimuladas 

para incorporar no desempenho das empresas. Estas áreas sugerem normas e 

regulamentações para melhor enfrentar a competitividade. É um conjunto de áreas 

que de maneira sintonizadas podem desencadear um melhor resultado no processo 

de internacionalização e desempenho da empresa. Para melhor compreender Lopes 

e Gama (2007), apresentam no Quadro 2, como as principais áreas chaves, que tem 

influência no melhor desempenho da empresa. 

Quadro 1 - Áreas Chaves de atuação numa transição de Comércio Exterior. 

Administrativa Determinar normas e regulamentação que permitam o controle necessário 
das operações e propiciem a racionalização e condições ideais de 
competição.  

Fiscal/Tributária Usar medidas que desonerem as exportações e diferenciem as 
importações por meio de adequação de alíquotas de tributos e/ou 
utilização de regimes aduaneiros especiais. 

Financiamentos Criação e oferta de linhas de créditos para estimular as exportações 
(complementadas por instrumentos de garantia de créditos). É importante 
para as empresas poder contar com linhas de crédito, pois no comércio 
internacional os giros financeiros normalmente são de médio e longo 
prazo.  

Cambial/monetária Manter equilíbrio do valor da moeda. Isso dá maior segurança às 
empresas envolvidas.  

Continuação 
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Continuação 

Promoção Auxiliar as empresas e encontrar parceiros comerciais com menor custo 
envolvido.  

Infraestrutura Disponibilizar meios físicos que atendam as necessidades dos 
exportadores.  

Logística  Integrar o processo logístico para facilitar o processo.  

Fonte: Adaptado de Lopez e Gama (2007). 

Estas variáveis denominadas por Lopez e Gama (2007), como chave de 

atuação numa transação de comércio exterior, podem influenciar no processo de 

internacionalização e consequentemente num melhor desempenho exportador. 

Quanto às teorias de internacionalização pode-se dizer que foram 

desenvolvidas por vários autores com diferentes enfoques e perspectivas. 

 Andesen; Buvik (2002); Raisanen (2003) classificam duas linhas 

específicas de internacionalização: a abordagem da internacionalização através de 

critérios econômicos e através da evolução comportamental.  

Este trabalho abordará a teoria da internacionalização através da 

abordagem comportamental que se originou dos modelos de estágios, dando 

destaque ao modelo desenvolvido na Universidade de Uppsala. Este modelo 

segundo Carneiro; DIB (2007) foi o primeiro e de longe o mais citado na literatura.  

O modelo comportamental apresentado por Johanson; Wiedersheim 

(1975); Johanson; Vahlne (1997) destaca que as empresa se internacionalizam 

gradativamente em pequenos passos, e que o foco é a empresa individual e sua 

gradual aquisição de conhecimento sobre o mercado e operação no exterior, e do 

comprometimento sucessivamente crescente com a experiência adquirida 

gradualmente nos processos de exportação.  

O modelo comportamental segundo Gemser Brand; Sorge (2004) é 

adequado para as PMEs, que conforme afirmam em suas pesquisas, as PMEs 

apresentam muitas limitações de recursos e diversas barreiras para se 

internacionalizar. Desta forma, as PMEs se internacionalização gradativamente.  

Por ser o objetivo de pesquisa este trabalho analisa o grau de 

internacionalização e o desempenho exportador das MPEs catarinenses, através do 

uso dos incentivos financeiros disponibilizados no mercado nacional, o foco da 

pesquisa é os benefícios que os incentivos financeiros podem causar no processo 

de internacionalização e no desempenho das PMEs exportadoras. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

As exportações brasileiras estão concentradas num reduzido número de 

grandes empresas. Do total de 20.152 empresas brasileiras que exportaram no ano 

de 2010, 25,6% são empresas de grande porte, as pequenas empresas 

representaram 46,3% e as médias empresas aparecem com um percentual de 

25,9%. Estes dados apresentados pelo Ministério do Desenvolvimento da Indústria e 

Comércio Exterior (2010) mostram que o número de PMEs no país é representativo. 

Porém em virtude das dificuldades que as PMEs enfrentam no país, estas não 

apresentam um grande volume exportado. Em 2010, as exportações das grandes 

empresas representaram 94,8% do volume exportado no país, enquanto a micro, 

pequenas e médias empresas somaram juntas 5,10% (MIDC 2010). Esta 

concentração é mais complexa quando focaliza as formas de internacionalização, 

mas devido à inexistência de números oficiais que apresentam estas informações 

por porte de empresas no Brasil, fica uma lacuna inexplorada.  

O papel das PMEs na transformação e no incremento das exportações 

tem sido pouco expressivo, como aponta os dados do MDIC (2010), e isso se dá 

porque estas empresas produzem mercadorias bem diversificadas e em escalas 

reduzidas de produção, o que acaba dificultando a entrada em mercados 

estrangeiros. Segundo Pinheiro (2002), este fato se dá pela decorrência dos custos 

inseridos no processo de exportação, como é o caso do investimento da logística, 

marketing, pesquisas de mercado, aprendizagem de normas sanitárias e os tramites 

administrativos e aduaneiros.  

 Diante dos fatos expostos a cima, observa-se que uma grande 

responsabilidade recai sobre as PMEs na ampliação das exportações brasileiras. 

Normalmente as exportações destas empresas acontecem casualmente, sem um 

planejamento estratégico definido (PINHEIRO 2002). 

Em outros países a participação das PMEs no mercado internacional 

também não aparece de forma expressiva. Segundo Floriani (2010), das PMEs 

exportadoras da UE, somente 3% possuem filiais em outros países. Ainda enfatiza 

que dados apresentados na pesquisa do ENSR (2003), 30% das PMEs se 

internacionalizam primeiramente através das importações, seguido das exportações.  
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A Tabela 4 mostra que tanto no Brasil como nos Estados Unidos da 

América e na França as PMEs, tem número relevante., mas quando analisado os 

valores exportados os números são bem distintos (FLORIANI 2010). 

Tabela 1 - Exportação: comparativo entre países e porte de empresa. 
 Brasil* EUA** França*** 

N. empresas exportadoras 23.032 245.945a 96.400 
PMEs 16.913 238.566 92.544 
Grandes Exportadoras 5.508 7.378 3.856 
Outros (pessoa física) 611 - - 
Valor total das exportado (US$ Milhões) 197.942 1.036.635 316.500 
PMEs 11.209 33.624 138.627 
Grandes Exportadoras 186.389 736.010 177.873 
Outros 345 - - 

*PMEs:até 200 Funcionários ** 500 funcionários  *** Até 250 funcionários. 
a) Número de exportadores reconhecidos, ou seja, empresas que podem ser vinculadas ás 
transações de exportação, exportações que podem ser vinculadas a empresas específicas. 
Fonte - EUA: International Bureau (2008), SEBRAE (2009); Aduana (2006) apud FLORIANI, (2010). 

Em diversos países as pesquisas comprovam a baixa participação das 

PMEs no mercado internacional.  No Brasil, as pesquisas que buscaram averiguar o 

GRI, tenderam muito mais em estudar o construto nas grandes empresas. E isso 

pode ser explicado pelo fato que as grandes empresas se internacionalizam com 

expressivos investimentos, enquanto as PMEs se internacionalizam pela experiência 

adquirida na exportação (SOBEET, 2008). Por isso a busca por mecanismos que 

possam favorecer as PMEs a se inserirem em mercados estrangeiros, é bem visto 

entre as empresas exportadoras. Mas segundo Fleury et al (1981), falta por parte do 

governo uma política de divulgação mais acentuada, no que se refere as políticas de 

incentivos a exportação, propiciando as PMEs acesso as informações e 

treinamentos para melhor usufruir dos incentivos financeiros disponíveis no mercado 

nacional.  

A decisão de internacionalizar a empresa normalmente é acompanhada 

por muitas indagações pelos gestores (será que é o momento, será que dará certo, 

será que aumentará a rentabilidade da empresa, entre outros). Passar do processo 

de exportação para estabelecimento de subsidiária e posteriormente tornar-se 

internacionalizada é um processo de reflexão e decisão da organização. Uma vez 

que ingressar em novos mercados implica no desenvolvimento de novas estratégias, 

mudanças organizacionais e maiores investimentos. A instalação de escritórios de 

comercialização próprios no exterior, por exemplo, implica em investimentos e 

comprometimento de recursos mesmo que de pouca monta de forma similar à 
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exportação, representam riscos a empresa, o que gera incertezas na tomada de 

decisão (FDC, 2002). 

Alguns obstáculos e dificuldades podem ser destacados pelas empresas 

que passaram pelo processo da internacionalização, apresentados no relatório 

técnico da Fundação Dom Cabral (2002), como: a) barreiras organizacionais 

(internas) que dizem respeito à adequação das capacidades e dos recursos das 

empresas para atuar em mercados internacionais; b) barreiras existentes no 

ambiente competitivo brasileiro, relacionadas à adequação da infraestrutura 

econômica e institucional, c) à oferta de fatores e às atitudes e características 

culturais; e outras como as barreiras situadas nos mercados de destino, (de 

natureza econômica, político-institucional e cultural). 

As barreiras identificadas pelas empresas como as mais significativas, 

segundo estudo feito pela Fundação Dom Cabral (2002), encontram-se no ambiente 

competitivo brasileiro, e considerando as PMEs, estes obstáculos e dificuldades são 

ainda mais significativos, uma vez que estas dispõem de limitações inclusive 

financeiras para vencer as dificuldades que até as grandes empresas e com maior 

intensidade de recursos financeiros enfrentam.  

Alguns autores como Galbraith e Kazanjian (1986); Grat (1987) e Cyrino e 

Barcellos (2006), destacam que a complexidade e a diversidade das operações que 

envolvem o processo de internacionalização, impõem uma sobrecarga aos recursos 

da empresa. Estes recursos segundo os autores envolvem o deslocamento de 

profissionais expatriados, uma atenção especial às novas atividades, recursos 

especializados para a estrutura e o controle das operações.  

Outro importante ponto destacado pelos autores Galbraith e Kazanjian 

(1986); Grat (1987) e Cyrino e Barcellos (2006), é que o custo de ser uma empresa 

estrangeira inclui o desconhecimento e as dificuldades  de negociar com países com 

culturas tão distintas, obrigando as empresas investirem em profissionais 

especializados. 

Cyrino e Barcellos (2006) realçam que os custos que envolvem o 

aprendizado com o mercado internacional é bastante significativo no início da 

expansão da empresa, mas que com o passar do tempo, na medida em que a 

empresa vai adquirindo experiência estes custos tendem a diminuir. Outro custo que 

envolve o processo de internacionalização destacado por Lu e Beamish (2004) é o 
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custo da instalação das fábricas ou escritórios de negócios em mercados 

estrangeiros. 

Mesmo que os obstáculos encontrados e os custos que envolvem o 

processo de internacionalização representam um grau de dificuldade para as PMEs, 

estas tem procurado meios para se inserirem no mercado externo, seja através das 

exportações ou arriscando na internacionalização.Este fato pode estar ligado aos 

incentivos e programas de apoio que constantemente os órgãos governamentais 

criam e mantém no mercado para motivar a participação destas empresas no 

mercado externo.  

Os incentivos financeiros tendem a favorecer e facilitar as PMEs na 

inserção no mercado internacional e a manter um ritmo de exportação favorável para 

aumentar o grau de internacionalização e conseqüentemente o desempenho 

exportador. Floriani (2010) destaca que à medida que o grau de internacionalização 

das PMEs aumenta, elas adquirem experiências, o que tende a torná-las mais 

eficientes e conseqüentemente melhora o seu desempenho  

Esta afirmação apresentada por Floriani (2010) motivou a pesquisadora a 

estudar o tema internacionalização das PMEs, a fim de descobrir se existe relação 

entre o uso dos incentivos financeiros disponíveis no mercado nacional, com o grau 

de internacionalização e o desempenho exportador das pequenas e médias 

empresas catarinense.  

Vale ainda mencionar, que o tema internacionalização de empresas tem 

sido alvo de muitos debates e estudos publicados no Brasil, conforme autores: 

(GOULAR; ARRUDA; BRASIL, 1994, CORREA, 2002, LANGOSKI, 2006,KLOTZLE; 

THOMÉ, 2006;FORTE; JUNIOR 2006, FARIAS; SANTOS, 2006, CARNEIRO, 2007, 

DO VALLE, 2008, CARNEIRO, 2008, FREITAG FILHO; AMAL, 2008, HONÓRIO, 

2008, ALVARENGA; BALESTRIN 2009, BARCELLOS, 2010, FLORIANI, 2010). 

Embora muitas pesquisas focam o tema internacionalização de empresas, nenhum 

estudo foi encontrado com o foco nos incentivos financeiros, tais como: 

Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), Adiantamento sobre Cambiais 

Entregues (ACE), e Programa de Exportação (Proex), Programa de Geraçao de 

Emprego e Renda para as pequenas e médias empresas (PROGER), com a 

intenção de analisar a relação com o grau de internacionalização e o  desempenho 

exportador das empresas do Estado de Santa Catarina. 
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Diante destes pressupostos, o presente trabalho tem o seguinte problema 

de pesquisa: O uso dos incentivos financeiros disponíveis no mercado 

influencia no grau de internacionalização, no desempenho exportador e na 

competitividade internacional das PMEs exportadoras de Santa Catarinenses? 

Analisando o cenário sobre a participação das PMEs no mercado 

internacional no volume das vendas externas das empresas brasileiras e de Santa 

Catarina, a pesquisadora desafia-se a pesquisar e descrever os incentivos 

financeiros de exportação disponíveis no mercado nacional, a fim de verificar a 

influência que estes têm sobre o grau de internacionalização, o desempenho 

exportador e a competitividade internacional. A Figura 1 tem a intenção de 

representar o foco desta pesquisa, demonstrando de forma ilustrada como a 

pesquisa deverá ser conduzida.   

Figura 1 - Representação do foco do estudo. 

 
Fonte - Elaborado pela pesquisadora. 

A intenção aqui é entender como as variáveis independentes de 

incentivos financeiros como, por exemplo: o adiantamento de contrato de câmbio, 

ACC - o adiantamento sobre cambiais entregues, ACE -  o Programa de exportação, 

PROEX – o Programa de geração de emprego e renda, PROGER, interferem sobre 
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o GRI, o desempenho exportador e na competitividade internacional das PMEs 

exportadoras de Santa Catarina.  Por isso este modelo foi construído desta maneira, 

ilustrando a intenção da pesquisa.  

Apesar dos estudos sobre as PMEs brasileiras terem aumentado 

consideravelmente na literatura nos últimos anos, nenhum estudo sobre o  uso dos 

os incentivos financeiros para a internacionalização e desempenho exportador das 

PMEs, foi encontrado pela pesquisadora. Embora muitos estudos focam o grau de 

internacionalização (GRI), como: BORINI et al (2005); FORTE, SETTE Jr. (2006); 

HONÓRIO (2008); PINTO (2009), BARCELOS (2010), FLORIANI (2010), e 

desempenho, apresentados pelos autores BUAMANN, NEVES 91998); 

KANNEBLEY Jr. (2002); KLOTZLE, THOMÉ (2006); CARNEIRO (2007); e, 

FLORIANI ( 2010). 

Bezerra (2005) buscou identificar a existência de uma relação positiva 

entre o grau de internacionalização e o desempenho de empresas brasileiras, porém 

não foi encontrado um único índice para validar o trabalho, e sim cinco variáveis 

relacionando o grau de internacionalização e quatro variáveis destacadas para 

avaliar o desempenho das empresas. Outros autores apresentados no 

desenvolvimento do trabalho apresentam diferentes variáveis, como por exemplo, 

pesquisas destacadas por Contractor et al (2003), que apontam uma relação positiva 

entre o grau de internacionalização e o desempenho da empresa. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho tem a intenção de contribuir para estudos acerca do tema: 

grau de internacionalização de empresas brasileiras, com o enfoque nos incentivos 

financeiros, o grau de internacionalização e o desempenho das pequenas e médias 

empresas exportadoras de Santa Catarina. O interesse em estudos desta magnitude 

tem sido proeminente, devido ao crescente número de PMEs constituídas no Brasil e 

pelo importante papel desempenhado por estas empresas no desenvolvimento 

econômico do país e do estado. 

A primeira razão que justifica o interesse por esta temática é a incipiência 

de publicações com foco nos incentivos financeiros disponíveis no mercado para 

fomentar o processo de internacionalização das PMEs. Fato esse percebido no 

levantamento bibliométrico realizado por Gomes, Silveira e Amal (2009) em 

trabalhos publicados nos anos 2000-2008 nos periódicos em âmbito internacional 

sobre a internacionalização de PMEs. Os autores citados destacaram que os 

trabalhos objetivaram conhecer a opinião dos gestores sobre a importância da 

internacionalização, atrelada aos desafios enfrentados pelas empresas. Outro ponto 

analisado por Gomes, Silva e Amal (2009) foi à identificação da experiência das 

empresas na exportação, além da influência da internacionalização no desempenho 

destas empresas.  

Na pesquisa realizada pelos autores citados a cima, observa-se que 

nenhum trabalho foi publicado em âmbito internacional com intuito de relacionar o 

grau de internacionalização, desempenho exportador, a competitividade 

internacional com os incentivos financeiros.  

No levantamento efetuado em trabalhos publicados em periódicos no 

Brasil sobre a temática da internacionalização percebe-se que houve a mesma 

tendência de exploração dos temas encontrados nos trabalhos em relação aos 

periódicos internacionais. A presença de trabalhos focando o grau de 

internacionalização, desempenho das PMEs, e os incentivos financeiros é nulo, 

reforçando assim a importância da intenção do estudo desta dissertação.  

Um levantamento realizado em publicações nacionais acerca do tema 

internacionalização, observou-se que somente 3 (três) trabalhos tiveram foco no 

grau de internacionalização versus desempenho exportador (BUAMANN; NEVES, 

1998; BORINI et al, 2005; FLORIANI; FLEURY, 2010), porém nenhum trabalho 
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objetivou relacionar a influência dos benefícios financeiros no grau de 

internacionalização e desempenho exportador das PMEs.  

Assentadas tais premissas, pode-se dizer que estas evidências deixam 

claro a existência de uma lacuna a ser preenchida o cerva da intenção de pesquisa. 

Isso justifica o interesse do deste trabalho em contribuir para o avanço das ciências 

sociais aplicadas. 

Deste modo, pode-se dizer que a segunda razão que justifica a realização 

deste estudo dá respeito das implicações práticas, pois almeja contribuir no sentido 

de fornecer subsídios informativos para as PMEs catarinenses, no intuito de 

demonstrar se os incentivos financeiros disponíveis no mercado nacional têm 

relação com o grau de internacionalização e no desempenho das empresas 

exportadoras catarinense. Os incentivos financeiros de exportação mais utilizados 

no Brasil são: Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), Adiantamento sobre 

Cambiais Entregues (ACE), Programa de Exportação (PROEX) BNDES-Exim – 

Banco Nacional Econômico e Social – Exportação e Importação (BANCO DO 

BRASIL, 2011).  

Por fim, a terceira razão para realizar este estudo é que até o presente 

momento somente dois trabalhos foram apresentados no Programa de Mestrado em 

Administração da UNIVALI sobre a temática focada na internacionalização cujo título 

do trabalho foi “O processo de internacionalização de empresas sob uma ótica 

contextualista: um estudo de caso na cerâmica Protobello S/A” (SCHMITT NETO, 

2005) e “O GRI das empresas têxteis catarinenses: uma contribuição para o estudo 

da estratégia internacional (BERTOLDI-PLATCHEK, 2011). Pode-se dizer que o 

assunto da internacionalização de PMEs ainda é pouco explorado no PMA desta 

instituição. Convém ainda mencionar que este estudo é considerado viável, pois a 

pesquisadora dispõe de interesse, tempo e recursos financeiros para realizar e 

concretizar a pesquisa. 

O presente trabalho estará estruturado em seções. Primeiramente 

encontra-se a introdução, seguido do problema de pesquisa, e justificativa do 

trabalho. Na segunda parte apresenta-se o referencial teórico, que aborda a 

internacionalização de empresas e internacionalização de PMEs, grau de 

internacionalização, incentivos financeiros na exportação, medidas de desempenho, 

o desempenho das PMEs internacionalizadas.  
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Logo após apresenta-se as perguntas de pesquisa, seguido do modelo 

conceitual teórico. A terceira seção apresenta os aspectos metodológicos, bem 

como a descrição das variáveis, a coleta de dados e amostras, e por fim no capítulo 

quatro encontram-se os resultados da pesquisa qualitativa e quantitativa, as análises 

dos dados coletas e o tratamento dado aos resultados obtidos.  

Finalmente este trabalho apresenta a conclusão e o referencial teórico 

usado para a elaboração desta pesquisa.  

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral da pesquisa  

 

Este trabalho tem objetivo de analisar se os programas de incentivos 

financeiros disponíveis no mercado nacional, ajudam as PMEs, aumentar o GRI, 

melhorar o desempenho exportar e a competitividade internacional, para alcançar 

esta proposta será necessário o desenvolvimento de algumas ações descritas nos 

objetivos específicos.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Conhecer os incentivos financeiros 

• Verificar se o tempo de atuação no mercado externo, número de países que 

exporta, relação vendas internas e externas. 

• Identificar as PMEs que utilizam os incentivos. 

• Relacionar o uso dos incentivos financeiros com o aumento do GRI, melhora 

do desempenho exportador e da  competitividade internacional.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo decorre sobre o referencial teórico, que envolve o 

entendimento sobre teoria e modelos de internacionalização, o grau de 

internacionalização, e por fim; apresenta uma revisão bibliográfica para 

compreender os índices utilizados para a medição do desempenho das empresas 

exportadoras de Santa Catarina. 

Sem a pretensão de esgotar todos referenciais teóricos, mas com intuito 

de apresentar os principais trabalhos e autores acerca do tema: internacionalização 

de empresas, buscou-se desenhar a pesquisa de forma esclarecedora. 

 

2.1 2.2 INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESA 

 

A internacionalização de empresas é um assunto que vem ganhando 

destaque em estudos acadêmicos no Brasil e no exterior. Com um crescente 

número de empresas participando do mercado internacional, ainda é pequeno o 

volume de trabalhos desenvolvidos sobre esta temática, diante da abrangência que 

o tema internacionalização de empresas apresenta.  

Uma pesquisa realizada por Gomes e Amal em 2009, apresenta uma lista 

de trabalhos internacionais publicados, acerca do tema de internacionalização de 

empresas sobre diversos focos da temática, onde se pode perceber que o assunto 

tem motivado muitos pesquisadores nacionais e internacionais.  

O Quadro 2, apresenta a pesquisa realizada por Gomes e Amal (2009), 

no período de 2000 a 2008, e adaptado pela pesquisadora com trabalhos realizados 

até 2012.   

Quadro 2 - Publicações sobre internacionalização de PMEs no âmbito internacional 
– 2000-2008. 
Nome dos autores dos artigos Foco do Estudo 

Barkema e Drogendijk (2007) 

Modelo de Upsala 
Fernandez e Nieto (2006) 

Wilkinson e Brouthers (2006) 

Loane e Bell (2006 

Chetty e Holm (2000) Tendências da internacionalização e alianças globais 
Importância de capital social e das redes na 
internacionalização das empresas e alianças globais; 

Carson e Gilmore (2000) Competências de gestão e as capacidades pessoais dos 
gestores; 

Continuação 
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Continuação 
McNaughton (2001) Os canais de distribuição; 

Nome dos autores dos artigos Foco do Estudo 

Hutchinson, Quinn e Alexander (2004) 

Relação do desempenho internacional e o tamanho da 
organização, bem como, a experiência dos negócios 
internacionais. 

Hausman (2005) 

Bradley; Meyer e Gao (2005) 

Majocchi; Bacchiocchi e Mayrhofer 
(2005) 

Gilmore; Carson e Rocks (2006) 

Mort e Weerawardena (2006) 

Zhou; Wu e Luo (2007). 

Westerlund e Svahn (2008) 

Partanen et al (2008) 

Perks e Hughes (2008) 

Cheng e Yu (2008) 

Rialp; Rialp e Knight (2004) 

Williams (2003 Definição internacional de empreendedorismo: Teorias 
sobre a internacionalização de empresas; 
 f) fatores internos e externos,  
g) fatores que influenciam na decisão. 
 

Avarez (2004). 

Crick e Spence (2004) 

Vachani (2005) 

Okun, Lane, Pearson, Aranoff,  
Williamson, Pinkert (2011) Estratégias de internacionalização. Oportunidades e 

desafios, qualidade do relacionamento na 
internacionalização e comportamento exportador das 
PMEs.  

Gerda, Maryse, Arndt (2012) 

Kuhlmeier, Knight, Gary (2010) 

Wineaster (2011) 

Stoian, Rialp-Criado (2010) 

Fonte – Gomes; Silveira e Amal (2009, p.06-09) e adaptado pelo pesquisador 

Já o Quadro 3, apresenta os trabalhos separados por autores e tema de 

estudo, pesquisado por autores brasileiros, sobre a temática de internacionalização 

nos mais diversos enfoques.  

Quadro 3 - Publicações nacionais sobre a internacionalização das empresas 
brasileiras – 1999-2010. 

Autores Foco do Estudo 

Buamann e Neves 
(1998) 

Abertura, barreiras comerciais externas e Desempenho exportador brasileiro 

Vieira et al (1999) Perfil do Executivo no Mercado Globalizado 

Gimenez et al (1999) 
Estratégia em Pequenas Empresas: uma Aplicação do Modelo de Milles e 
Snow 

Cerceau e Lara 
(1999) 

Estratégias de Internacionalização de Empresas: uma abordagem teórica 

Kannebley Jr.(2002) 
Desempenho exportador brasileiro recente e taxa de câmbio real: uma análise 
setorial 

Hilal e Hemais 
(2003) 

O Processo de Internacionalização na Ótica da Escola Nórdica: Evidências 
Empíricas em Empresas Brasileiras 

Rezende (2003) Internationalisation Processes: an Analytical Framework 

Pereira, Pimentel e 
Kato (2005) 

Expatriação e estratégia internacional: o papel da família como fator de 
equilíbrio na adaptação do Expatriado 

Masullo e Lemme 
(2005) 

Nível de Internacionalização como Condicionante da Divulgação de 
Informações sobre Responsabilidade Ambiental nas Grandes Empresas 
Brasileiras de Capital Aberto 

Borini et al (2005) 
Grau de Internacionalização e Desempenho Financeiro– Um Estudo com as 
Maiores Empresas Nacionais e Estrangeiras no Brasil. 

Continuação 
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Continuação  

Langoski (2006) Internacionalização de Empresas via consórcio de exportação 

Fuenzalida(2006) 
Contribuição para o entendimento do Processo de internacionalização das 
maiores empresas exportadora brasileiras 

Forte e Sette Jr. 
(2006) 

Estágio e Grau de Internacionalização de Empresas: Um Estudo no Setor de 
Rochas Ornamentais e de Revestimento no Estado do Ceará 

Klotzle e Thomé 
(2006) 

Fatores associados ao desempenho exportador das micro, pequenas e 
médias empresas brasileiras 

Carneiro (2007) Desempenho de exportação de empresas brasileiras: 

Mota (2007) 
Decisões Estratégicas no Processo de Internacionalização de Empresas: 
“Forma de Entrada” e “Seleção de Mercado” 

Rosa e Rhoden 
(2007) 

Políticas Públicas Brasileiras de Incentivo à Internacionalização de Empresas 
– Em que medida podem ter influenciado. O caso de Uma Multinacional 
Gaúcha? 

Honório (2007) 
A Internacionalização de Empresas Brasileiras de Manufaturados sob o Foco 
da Perspectiva Motivacional 

Atsumi, Villela e 
Brito e Freitas 
(2007) 

Estratégias de Internacionalização de Empresas Brasileiras: O Processo de 
Investimento Externo Direto 

Mota (2007) 
Decisões Estratégicas no Processo de Internacionalização de Empresas: 
“Forma de Entrada” e “Seleção de Mercado. 

Kim e Steiner Neto 
(2007) 

Estratégias de Internacionalização de Empresas Paranaenses e Agentes de 
Exportação 

Amal, Seabra (2007) 
Determinantes do Investimento Direto Externo (IDE) na Am´erica Latina: Uma 
Perspectiva Institucional 

Freitag Filho,e Amal 
(2008) 

Estratégias e Determinantes da Internacionalização de Pequenas e Médias 
Empresas (PMEs): Abordagem da Teoria de Redes de Relacionamento e 
Empreendedorismo 

Gomes, Silveira, 
Amal (2008) 

Internacionalização de Pequenas e Médias Empresas: Estudo da Produção 
Científica em Periódicos Internacionais (2000-2008) 

Vasconcelos et al 
(2008) 

Processo de Internacionalização de Empresas de Base Tecnológica: um 
estudo de caso em um consórcio no setor de tecnologia de informação e 
comunicação 

Galimberti e 
Fracasso (2008) 

Inovação e Empreendedorismo nas Teorias de Internacionalização de 
Empresas. Aplicáveis às Pequenas e Médias Empresas de Software e 
Serviços Correlatos 

Pozzobon e Schmidt 
(2008) 

Internacionalização sob a ótica das teorias econômicas: Análise das 
abordagens praticadas pelos frigoríficos Brasileiros 

Honório (2008) 
Grau de internacionalização de empresas Brasileiras de manufaturados e a 
Influência de fatores organizacionais e Estratégicos. 

Alvarenga e 
Balestrin (2009) 

Estratégias Coletivas para Internacionalização de Pequenas e Médias 
Empresas 

Rocha Did (2008) 
O processo de internacionalização de pequenas e médias Empresas e o 
fenômeno born global: estudo do setor de software no Brasil 

Zen, Fensterseifer,e 
Prévot(2009) 

Internacionalização de Empresas em Clusters Industriais e a Visão Baseada 
em Recursos 

Mais e Amal (2009) Instituições e internacionalização de empresas: proposição de um modelo. 

Pinto (2009) 
A Internacionalização de Empresas do Setor de Vestuário: Um Estudo sobre 
uma Empresa de Moda Praia no Brasil. 

Machado,et al 
(2010) 

Explorando o Papel do Apoio Oficial na Rápida Internacionalização de 
Pequenas e Médias Empresas: um estudo de múltiplos casos no setor 
coureiro-calçadista brasileiro. 

Kovacs, Moraes, e 
Oliveira (2010) 

O Processo de Internacionalização de Empresas Brasileiras: Proposição de 
um Framework 

Floriani e Fleury 
(2010) 

O Efeito do Grau de Internacionalização no Desempenho Financeiro da PME 
Brasileira: O Papel da Competência Organizacional como Mediadora. 

Souza; Floriani, 
lopes (2011) 

Os incentivos financeiros para exportação: um estudo acerca das PMEs de 
SC. 

Continuação 
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Continuação 
Bertoldi-Platchek 
(2011) 

O GRI das empresas têxteis catarinenses: uma contribuição para o estudo da 
estratégia internacional 

Floriani e Fleury 
(2012) 

 O Efeito do Grau de Internacionalização nas Competências Internacionais e 
no Desempenho Financeiro da PMEs Brasileira 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

Os trabalhos listados anteriormente demonstraram que o tema tem sido 

alvo de curiosidade de pesquisadores a cerca do tema internacionalização.  

 Segundo Rodrigues (2004), a internacionalização apresenta-se como um 

caminho natural para o desenvolvimento da economia. Autores como Cavusgil, 

Knight e Riesenerger (2010), compartilham da idéia que as negociações 

transformaram o mundo, onde as empresas passaram a dedicar-se na produção em 

massa de produtos e também de serviços para atender a uma demanda mundial.  

Os métodos administrativos e organizacionais tornaram-se inexoráveis 

através do processo de internacionalização, pois as empresas desenvolvem 

procedimentos para aperfeiçoar e diversificar produtos e serviços, tanto no plano 

doméstico quanto internacional, devido a uma competitividade instalada no ambiente 

interno e externo (LOPES; GAMA, 2004). 

Com as bruscas mudanças ocorridas através globalização, Young (2001), 

destaca que as empresas precisam ser bastante flexíveis; tendo a capacidade de 

operar em mercados internacionais. O crescente envolvimento no processo de 

internacionalização abrange baixo custo, risco e comprometimento, mas na medida 

em que a empresa vai adquirindo experiência, aumenta seu comprometimento e 

conseqüentemente os riscos e custos (YOUNG, 2001). 

Seguindo a idéia Young (2001), é indispensável o conhecimento de 

informações, recursos financeiros, humanos e organizacionais para atuar em 

mercados externos. 

A internacionalização de empresas de acordo com Rodrigues (2004, 

p.195), “é a participação de empresas no mercado externo”. Pode ainda ser 

entendida como um processo, pelo qual a empresa começa a operar em mercado 

fora da sua origem, tendo assim como desafio, buscar o melhor mercado para 

negociar seus produtos ou serviços (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002).  

De uma forma genérica, para se internacionalizar as organizações 

precisam buscar maior conhecimento sobre o mercado externo, na maioria das 

vezes adaptando-se e inovando ao mesmo tempo em que desenvolvem suas 

competências para inserção em novos mercados. Para fazer frente a este processo 
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dinâmico, os gestores responsáveis pela internacionalização na organização, 

necessitam saber mais como as organizações aprendem, e traduzir este 

aprendizado em estratégias mais efetivas de para a atuação no mercado externo 

(SOUZA; OLIVEIRA; WILK 2010). 

Johanson e Wiedershein (1975) destacam que a internacionalização da 

empresa pode ser entendida como atitudes comportamentais para as atividades no 

mercado externo, e enfatizam que o pressuposto básico para o desenvolvimento da 

empresa no processo de internacionalização, dá-se através do seu desenvolvimento 

doméstico, e que a internacionalização é a conseqüência de uma série de decisões 

incrementais.  

O modelo desenvolvido por Johanson (1977) da University of Uppsala, e 

Vahlne da Stockolm Scholl of Economics, tornou-se referência na literatura de 

gestão internacional, pelo fato de tratar de duas proposições fundamentais no 

processo de internacionalização. A primeira definida pelo modelo de Uppsala, é que 

as empresas se internacionalizam paulatinamente, considerando a falta de 

experiência no mercado estrangeiro. Desta forma as empresas iniciam suas 

atividades através das exportações e conta com a ajuda de um agente no exterior; 

passado esta fase, as empresas buscam se estabelecer em alguns países para 

auxiliar nas vendas, e em muitos casos passam a produzir no país de destino. Outra 

referência evidenciada é a questão cronológica e a distância psíquica entre o país 

de origem e o país de destino (JOHANSON; VAHLNE 1977). 

Um dos obstáculos que as empresas se deparam quando tomam a 

decisão de entrar no mercado estrangeiro é a falta de conhecimento, e pode ser 

refletida sobre dois aspectos: o comprometimento que a empresa despenderá ao 

mercado estrangeiro e o constante incremento de sua operação no exterior. Johason 

e Vahlne (1977), não acreditam que o fato das empresas buscarem mercado fora do 

seu país de origem, seja oriundo de pesquisas de mercado ou de oportunidades 

criadas estrategicamente, mas acreditam que a inserção da empresa em mercados 

estrangeiros seja possibilitada por situações do próprio mercado, que aparece como 

uma alternativa buscada pela empresa para expansão dos negócios, onde a 

internacionalização também faz parte da estratégia. Os autores ainda afirmam que o 

processo de internacionalização é função do grau em que a empresa esta inserido 

no mercado externo, e isso pode ser medido através do comprometimento da 



31 

 

organização com o mercado estrangeiro a alocação de esforços direcionados para a 

nova atividade.  

O Quadro 4 apresenta as proposições do modelo da Universidade de  

Uppsala, ou U model, desenvolvidas por Johanson e Vahlne (1977), que descrevem 

como as empresa se internacionalizam. 

Quadro 4 - Proposição do Modelo de Uppsala. 

Modelo de Uppsala de: 
(JOHASON; VAHLNE, 
1977). 

As empresas se internacionalizarão gradativamente em pequenos passos, 
sem realizar grandes volumes de exportações. Normalmente iniciam as 
atividades estrangeiras, através de um agente. Após estabelece uma 
subsidiária de vendas, e eventualmente iniciará a produção no país de 
destino. 

Existência de evidência de relação entre a ordem cronológica do processo 
de internacionalização e a distância psíquica entre o país de origem e o 
de destino (distanciamento causado pelas diferenças de linguagem, 
cultura, desenvolvimento industrial, os quais somam fatores que dificultam 
no processo) 

Fonte - Adaptado de Johanson e Vahlne (1977). 

Para Johanson e Vahlne (1997), as proposições apresentadas seguem 

um modelo básico comportamentalista criado por eles com base em diversos 

estudos. 

De forma a complementar as teorias da internacionalização da escola de 

Uppsala, autores como Erikson, Johanson e Majkgard (1997), levantaram três 

hipóteses que contribuem para o entendimento dos empresários sobre os custos 

que envolvem o processo da internacionalização da firma. A primeira refere-se à 

carência do conhecimento de mercado, a segunda sobre a carência do 

conhecimento do ambiente político-legal e a terceira hipótese; é sobre a carência do 

conhecimento da internacionalização como todo. A carência de conhecimento de 

mercado segundo os autores a cima citados, sustentou a idéia que os empresários 

têm acerca dos custos que envolvem o processo da internacionalização, uma vez 

que eles não têm o conhecimento do mercado, devem investir em pesquisa de 

mercado para buscar oportunidades de negócios. A carência de conhecimento do 

ambiente político-legal externo demonstrou que esta variável é mais favorável as 

empresas locais, uma vez que a empresa entrante necessitaria de ajuda de agentes 

locais para instruí-los quanto ao enquadramento das leis do mercado. A carência de 

conhecimento da internacionalização enfoca todos os esforços que envolvem a 

internacionalização para obter melhores resultados nas operações externas.  

A teoria comportamentalista de Simon (1957) e Cyert e March (1963) 

apresentam-se como o principal referencial teórico, e destacam que o 

comportamento da empresa é a soma acumulada de diversas decisões do dia a dia 
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da empresa. Sendo assim, a experiência dos resultados obtidos ao longo do tempo, 

pode ajudar a empresa na tomada de decisões importantes, como por exemplo, criar 

estratégias para a internacionalização.   

Outros modelos de internacionalização surgiram com uma nova 

concepção, definida por Reid, Cavusgil, Bilkey e Tesar e Czinkota (1977 apud 

ANDERSEN, 1992, p, 3), como por exemplo, o modelo de Inovação (Inovation-

Related Model), ou I-Model (como será tratado doravante neste trabalho). Este 

modelo diferenciou-se do modelo U, por considerar que as pequenas e médias 

empresas têm comportamentos diferentes das grandes empresas. Para Reid (1981), 

na pequena e média empresa as decisões são mais centralizadas normalmente em 

um gestor, enquanto na grande empresa as decisões são mais descentralizadas. 

Outro fator que distingue o modelo I do modelo U, segundo Cavusgil (1980), tem 

haver com metodologia lógica da internacionalização baseado em comportamentos 

anteriores.  

Cavusgil (1980) elaborou um modelo onde demonstrou os estágios da 

internacionalização identificados pela média dos valores exportados sobre as 

vendas gerais, objetivando demonstrar a importância das vendas no mercado 

externo para a empresa (FLORIANI, 2010).  

Este modelo identificado como Modelo de Inovação ou I-Model, é 

apresentado no Quadro 5 abaixo com seus estágios descritos por Cavusgil (1980): 

Quadro 5 - Estágios da internacionalização no modelo de Cavusgil (1980). 
Estágio Descrição 

Estágio 1 – Mercado 
Doméstico 

A empresa esta totalmente voltada para o mercado interno. Não tem 
interesse em exportar. Sua meta é atender o mercado doméstico. A média 
de exportação é 0.. 

Estágio 2 – Pré-
Exportadora 

A empresa demonstra interesse sobre a atividade externa e busca 
informações. Faz uma experiência com uma exportação. A média de 
exportação é quase 0..  

Estágio 3: 
Envolvimento 
experimental 

A empresa faz algumas exportações, a distância psíquico-cultural é ainda 
limitada. O envolvimento como uma empresa exportadora é experimental, 
marginal e intermitente. A média de exportações é de 0 a 9%.  

Estágio 4 – 
Envolvimento ativo 

A empresa buscas novos mercados compradores, um o objetivo de 
aumentar o volume exportado. Já conta com uma estrutura organizacional 
para apoiar as atividades. A média de exportações varia de 10 a 30%.  

Estágio 5 - 
Envolvimento 
comprometido 

A empresa está totalmente comprometida com o mercado externo. Algumas 
empresas possuem contratos de licenciamentos  ou investimentos diretos 
no exterior. A média de exportação 40% ou mais.  

Fonte - Adaptado de Cavusgil (1980). 

Uma das principais características dos I-Models é considerar a 

internacionalização como um processo inovador para a firma, assim como 
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Schumpeter (1934) também considerava a abertura de um novo mercado como 

inovação.  

O I-Models foi aplicado em estudos de internacionalização de PMEs, por 

Bell (1995), Reuber e Fischer (1997 apud FLORIANI, 2010), tendo se mostrado 

eficientes para este porte de empresa, apresentando resultados satisfatórios.  

O Modelo Quadri-dimensional de internacionalização, apresentado por 

Kutschker e Baurle (1997 apud FARIAS; SANTOS, 2006, p. 10), considerava quatro 

dimensões que deve ser consideradas no processo de internacionalização: a) o 

número e a distância geográfico-cultural dos países; b) valor dispensado para a 

atividade da internacionalização; c) integração; d) o tempo.  

Importante salientar que os próprios autores concluíram que o Modelo 

Quadri-dimensional de internacionalização destaca algumas limitações, como por 

exemplo, apresentar de forma muito simplificada situações complexas, mas mesmo 

assim justificaram o uso. Concluindo, os autores percebem o processo de 

internacionalização como multifacetado, dinâmico, que varia de unidades 

estratégicas, departamentos e filiais, podendo ser controlado até determinado 

momento (FARIAS; SANTOS 2006). 

O modelo de internacionalização de Uppsala estabeleceu na literatura o 

padrão normal de internacionalização de empresas, mas estudos ainda continuam 

rendendo análises sobre o modelo comportamental no processo da 

internacionalização. O modelo de Uppsala apresentado foi o primeiro e de longe o 

mais citado (cf. LANGHOFF, 1997; OVIATT; MCDOUGALL; 1999) e também 

testados empiricamente (cf. BELL, 1995; PETERSEN; PEDERSEN, 1997) nas 

literaturas. Mas além do modelo comportamental de Johanson e Vahlne (1977), dois 

outros importantes modelos desenvolvidos são citados freqüentemente: o 

empreendedorismo internacional e a perspectiva de networks.   

O empreendedorismo individual também foi citado em alguns estudos, 

como os do sueco Andersson (2000), que analisou um modelo direcionado ao 

empreendedorismo individual, que segundo o autor ações realizadas pelo 

empreendedor pode resultar em atividade de internacionalização.  

A teoria do empreendedorismo individual desenvolvida por Andersson 

(2000) buscou explicar que a figura do empreendedor tem forte influência na 

expansão internacional da empresa, e principalmente nas PMEs, pelo fato que neste 

porte de empresas as decisões são centralizadas no gestor/empreendedor. O 
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trabalho de Andersson (2000) apresenta um framework conceitual onde mostra que 

a internacionalização é uma das atividades da firma e não uma ação separada das 

outras atividades, isso significa, segundo o autor que a mudança estratégica é uma 

ação empreendedora. 

Nesta pesquisa corrobora-se  com a idéia de Andersson (2000), quando 

este critica os modelos e teorias correntes de internacionalização, que generalizam 

as explicações para todo tipo de empresa, não considerando as peculiaridades das 

mesmas, e pelo fato de não observar a similaridade no comportamento das firmas, 

que segundo o autor apresentam comportamentos distintos, uma vez que o tipo de 

empreendedor influencia no desempenho da firma. O autor define o empreendedor 

“como um indivíduo que leva adiante atos empreendedores de acordo com esses 

critérios” (ANDERSSON 2000, p 67). Os critérios que Andersson (2000) se refere é a 

observação na similaridade no comportamento distinto das empresas. 

O autor citado conclui em seus trabalhos três tipos de empreendedores: o 

primeiro ele chama de empreendedor técnico, que é aquele que conduz as ações 

em função de inovações tecnológicas; o segundo ele denomina de empreendedor 

estrutural, que tem seu foco na reestruturação organizacional, o terceiro foi 

denominado como o empreendedor de marketing, que se envolve com as questões 

do mercado, inclusive com a abertura de novos mercados. Este profissional 

normalmente é inovador nas suas atitudes para contribuir na expansão da firma. A 

questão inovadora assim como as questões estratégicas são uma constante nos três 

tipos de empreendedores citados por Andersson (2000). 

 Para dar suporte aos seus argumentos, Andersson (2000), realizou 

estudos em empresas da mesma indústria e do mesmo país, as quais obtiveram 

resultados diferentes, por esta razão destaca que a questão empreendedora deve 

ser levada a em conta pelo indivíduo dentro de uma organização. E isso não 

depende do cargo ou posição, mas pelas implicações de suas ações, pois seu 

interesse em agir focado em resultados leva este indivíduo a realizar ações 

empreendedoras  

Amatucci (2009) descreve de maneira sintetizada no Quadro 6, abaixo os 

argumentos a cerca da internacionalização de empresas, concluídas por Andersson 

(2000) através dos resultados das suas pesquisas. 
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Quadro 6 - Taxonomia de raízes teóricas. 
Teoria Autores Argumento 

Poder de Mercado S. Hymer (1960) 

Os IDES não se comportam como modelo 
clássico de fluxo de capitais, mas obedecem a 
uma lógica das operações internacionais da 
firma. 
Explorar vantagens de ownership e de 
controle. 
As vantagens de ownership são: a prudência e 
o estímulo ao sucesso de quem investe o 
próprio capital. As vantagens de controle são 
oriundas da transposição das imperfeições de 
mercado. 

Ciclo do Produto R. Verson (1966, 1979) 
As inovações são introduzidas nos países 
desenvolvidos e produzidas para seu mercado 
e para exportação. 

Internacionalização 
P. Buckleyy e M. Casson 
(1997) 

As empresas contemporâneas têm um grande 
volume de atividades intermediárias. 
As imperfeições dos mercados intermediários 
incentivam a firma a internalizar aquelas 
atividades através da verticalização.  

Paradigma eclético J. Dunning (1980) 

A internacionalização das empresas é 
explicada por tres fatores conjugados: 
Ownership como em Hymer 
Internacionalização como em Buckley e 
Casson. 
Localização:  Vantagens de fatores locais.  

Escola de Uppsala 
J. Johanson e J. E. 
Vahlne (1977) 

As empresas se internacionalizam 
gradualmente.  
O gradualismo seguirá a distância psíquica 
entre os países de origem e os sucessivos 
países hospedeiros.  

Fonte - Amatucci (2009). 

Contudo pode-se dizer que o processo de internacionalização de 

empresas passa por vários estágios para alcançar patamares motivadores para 

inserir-se no mercado internacional. Como apresentado nas taxonomias, muitos 

argumentos, modelos e estudos são desenvolvidos para entender o processo 

cronológico na internacionalização da empresa (AMATUCCI, 2009). 

Observa-se que outras teorias explicam a internacionalização, mas neste 

trabalho o foco principal e a internacionalização das PMEs. 

Com a intenção de sintetizar as teorias comportamentais, o Quadro 7 

apresenta o modelo de internacionalização citados neste trabalho. 
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Quadro 7 - Teorias Comportamentais. 
Teorias Breve Resumo 

Modelo de Uppsala 

O foco aqui é para a empresa individual e sua gradual aquisição, 
integração e uso de conhecimento sobre os mercados e as 
operações relativas ao mercado externo. (O comprometimento 
crescente em estágios, é outra linha de pesquisa deste modelo 
apresentado por Johanson e Vahlne, 1977; Bilkey e Tesar, 1977; 
Wiederheim Paul et al., 1978; Cavusgil, 1980, Reid, 1981, Czinkota, 
1982).  

Inovação (Inovation-Related 

Model), ou I-Model 

Considerar que as pequenas e médias empresas têm 
comportamentos diferentes das grandes empresas. Para Reid (1981) 
na pequena e média empresa as decisões são mais centralizadas 
normalmente em um gestor, enquanto na grande empresa as 
decisões são mais descentralizadas. Outro fator que distingue o 
modelo I do modelo U, segundo Cavusgil (1980) tem haver com 
metodologia lógica da internacionalização baseado em 
comportamentos anteriores.  

Modelo Quadri-dimensional 

Apresentado por Kutschker e Baurle (1997) o modelo considerava 
quatro dimensões que deve ser consideradas no processo de 
internacionalização: a) o número e a distância geográfico-cultural dos 
países; b) valor dispensado para a atividade da internacionalização; 
c) integração; d) o tempo.  

Networks 

Esta abordagem considera que os mercados devem ser encarados 
como redes de relacionamentos (Johanson e Mattson, 1986; 
Forsgren, 1989). Embora a premissa comportamental seja a mesma 
do modelo de Uppsala, a empresa desenvolve posições em redes no 
exterior. A decisão do modo de internacionalização se dá a partir da 
rede de relacionamento nos negócios.  

Empreendedorismo 
Internacional 

A visão do empreendedorismo internacional analisa como os 
empreendedores reconhecem e exploram as oportunidades no 
mercado externo, bem como as diversas motivações que os levam as 
operações de internacionalização (cf. Coviello e Munro, 1995, 
McDougall e Oviatt, 1997; Andersson, 2000). Este modelo não esta 
limitado a novas empresas. Empresas já estabelecidas também 
precisam se tornar empreendedoras para competir de modo eficiente.  

Fonte - Adaptado de Did e Carneiro (2006)   

Neste trabalho será apresentado somente o modelo comportamental, 

baseado no modelo de Cavusgil (1980),  e Reid (1981) que consideraram que o 

porte da empresa  pode influenciar no comportamento da empresa que decide se 

internacionalizar.   

Gomes; Silveira e Amal (2009) destacam que as PMEs enfrentam 

dificuldades para se internacionalizar devido à maior exposição de riscos na 

atividade internacional, do que as empresas maiores, por apresentar menor 

vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Neste sentido McDougall 

e Oviatt (1996) ainda reforçam que a PMEs enfrentam limitações para se 

internacionalizar pela falta de recursos e pelas barreiras encontradas no caminho, e 

isso faz com que estas empresas se internacionalizam gradativamente.  

O item a seguir apresenta as maneiras e caminhos para a 

internacionalização das PMEs. 
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2.2 INTERNACIONALIZAÇÃO DE PMES 

 

Diversas maneiras podem ser utilizadas para classificar uma pequena ou 

média empresa no Brasil e no mundo, podendo ser classificada pelo número de 

funcionários ou pelo faturamento anual bruto atingido. O Ministério do 

Desenvolvimento, da Indústria e Comércio Exterior Brasileiro (MDIC), destaca que a 

classificação do porte da empresa pode ser através do Estatuto da Micro Empresa e 

Empresa de Pequeno Porte (Lei nº. 9.841/99), que utiliza o critério do faturamento 

anual bruto para classificar as empresas, ou pelo GMC nº. 59/98 do Mercosul (pouco 

utilizado). Outra classificação utilizada é a do SEBRAE, que classifica através do 

número de empregados na empresa. A Tabela 2, abaixo apresenta classificação do 

SEBRAE. 

Tabela 2 - Classificação por porte MPE. 

  Micro-Empresa Pequena Empresa Média Empresa 

Estatuto PME R$ 244.000,00 R$ 1.200.000,00 
         
_____________ 

SEBRAE – Indústria 0 a 19 20 a 99 100 a 499 
SEBRAE - Comércio e 
Serviços  0 a 09 10 a 49  50 a 99 

Fonte - Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 

Estudos como os de Johanson e Vahlne (1990) e Forsgren (2002) têm 

demonstrado interesse em estabelecer uma relação entre o tamanho da empresa, 

número de funcionários, faturamento anual, idade da empresa entre outras variáveis, 

a fim de constituir uma definição aos fatores que impactam na internacionalização e 

o desempenho da empresa.  

Alguns trabalhos apresentados a cerca do assunto internacionalização de 

PMEs, têm sido abordados segundo três perspectivas, a saber.  

A primeira abordagem é do tipo descritivo, a segunda do tipo evolutiva e a 

última do envolve o desenvolvimento internacional das PMEs em uma perspectiva 

de empreendedor internacional.  

A abordagem descritiva é abordada (por ex: CAVUSGIL; NEVIN, 1981, 

REIDE, 1984; LEONIDOU, 2004), e apresenta características que diferenciam as 

empresas exportadoras das não exportadoras, e pela relação do porte da empresa 

com o volume de vendas para o exterior.   

http://www.desenvolvimento.gov.br/
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A segunda perspectiva denominada como evolutiva, destaca a evolução 

em diferentes fases do processo de internacionalização das PMEs. (JOHANSON; 

WIEDRSHEIM-PAUL, 1975; BILKEY; TESAR, 1977, JOHANSON; VAHLNE, 1977, 

LEONIDOU; KATSIKEAS, 1996).  

E por último uma perspectiva mais recente aponta para uma integração 

do desenvolvimento internacional das PMEs em uma perspectiva mais 

empreendedora apresentada por Oviatt e McDougall (1994).  

Segundo Freitag Filho (2008), a estratégia de exportação requer 

relativamente menos ativos financeiros, organizacionais e gerenciais, por isso é 

considerado como um modo mais prático para a inserção das PMEs no mercado 

global. 

Compartilhando do mesmo pensamento Gemser Brand e Sorge (2004)  e 

Hollenstein (2005), afirmaram em suas pesquisas que as PMEs apresentam muitas 

limitações de recursos e diversas barreiras para a internacionalização, tais como: 

limitação de investimentos para pesquisa de mercado externo, leis e 

regulamentação diferente a que está acostumado, costumes e hábitos bem distintos, 

tornando mais difícil a inserção em mercados externos. Desta forma a PMEs tem 

buscado maneiras de se inserir em mercados estrangeiros através de parcerias com 

outras empresas com muitas vezes com redes de empresas. Esta política implica 

muitas vezes em menor retorno financeiro. Corroborando com a ideia de Johanson e 

Vahlne (1990), que considera o processo de internacionalização é um processo 

contínuo de aprendizagem, no qual as empresas adquirem experiências com o 

tempo, é importante este momento de experiência que elas adquirem com as 

parcerias.  

A fim de definir um padrão para a estratégia de internacionalização para 

as PMEs, Rowden (2001), elaborou um processo bem evoluído com seis estágios, a 

saber:  

a) Estágio 1: Exportação passiva: normalmente os pedidos são 

ocasionais. As empresas não buscam negociar com mercados 

estrangeiros; 

b) Estágio 2: Gerenciamento de Exportação: Vendas através de 

exportação indireta, devido à limitação de recursos. A exportação 

indireta é um meio de a empresa expandir as vendas e iniciar uma 

experiência com o mercado externo; 
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c) Estágio 3: Departamento de Exportação: Aumento das vendas no 

exterior, busca por clientes, por parceiros no exterior; 

d) Estágio 4: Venda da marca: com o  aumento das vendas, torna-se 

necessário a abertura de um escritório no exterior para atender a 

demanda com país de destino, é uma das maneiras eficiente para 

distribuição dos produtos; 

e) Estágio 5: Produção no Exterior: momento de grande oportunidade, 

com a instalação da empresa no exterior, mas também é um estágio 

de grande risco para as PMEs, podendo por tudo a perder se o 

investimento não der certo; 

f) Estágio 6: Transnacionalização: Rede integrada globalizada nas 

operações de negócios, desenvolvendo assim uma corporação 

transnacional.  

Muitos autores se preocuparam em desenvolver modelos de 

internacionalização considerando as características de seu país, entendendo que 

cada país tem suas peculiaridades, seus problemas e suas vantagens em relação a 

outros, e isso implica na aplicação de modelos prontos que não se adéquam a 

realidade do país. (CAVUSGIL, 1984) 

Dunning (2000) destaca quatro objetivos dos quais as empresas buscam 

se internacionalizar, e focaliza para as PMEs dois dos objetivos, que segundo ele 

são mais adequados para este porte de empresa, que mesmo diante das 

dificuldades que enfrentam para se inserir no mercado internacional, estão sempre 

buscando alternativas para vencer os obstáculos da internacionalização. Segundo o 

autor supracitado, o comércio e distribuição (condições de comercialização de 

produtos importados e exportados), e procura por mercados (produção e prestação 

de serviços em atendimento local), são modelos de internacionalização para as 

PMEs, possíveis de ser atingidos de forma simples.  

O fato da empresa se dispor a enfrentar a diversidade de culturas, 

concorrentes mais agressivos, operações complexas, investirem em inovação, entre 

outros fatores, torna a empresa mais competitiva. Outro relevante ponto a ser 

observado é a experiência que a empresa adquire, tornando-a mais eficiente ao 

longo do tempo.  

Com o propósito de resumir as razões que levam as empresas a se 

internacionalizarem, autores como Lopes e Gama (2004), Ruiz (2005) e Minervini 
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(2005), entre outros propuseram o agrupamento de fatores motivadores que as 

empresas encontram ao decidirem se internacionalizar são eles: 

a) Mercado: ampliar mercados e clientes, dependência do mercado 

interno, venda do excedente do mercado interno, fortalecimento da 

marca, etc.; 

b) Financeiro: preços mais rentáveis, moeda mais forte, diversificação de 

riscos, obtenção de maiores lucros, etc.; 

c) Aprendizado: estratégia de desenvolvimento, know-how internacional, 

conhecimento gerencial, etc.; 

d) Produto e tecnologia: produção em escala, melhor utilização da 

capacidade produtiva/instalada, aprimoramento da qualidade, 

desenvolvimento de novos produtos, aumento da produção e 

produtividade, etc.; 

e) Custos: redução do custo de mão-de-obra através da produção em 

escala, acesso acessível à compra de matéria prima, incentivos e 

subsídios governamentais, barreiras tarifárias, etc.; 

f) Outros, como melhorar a imagem da empresa, aumentar a 

competitividade. 

Embora muitas motivações envolvam o cenário para a internacionalização 

de empresas, os resultados são bastante abrangentes, uma vez que com a 

participação em mercados estrangeiros, a empresa torna-se muito mais competitiva. 

O modelo de Uppsala desenvolvido por Johanson e Vahlne (1977), 

sugere que as empresas seguem um processo linear de obtenção de conhecimento 

e gradativo, enquanto Buckley e Ghauri (1999) apontam que nem sempre o 

processo de internacionalização segue este padrão, e que principalmente as PMEs 

seguem caminhos bem peculiares, devido suas limitações.  

O grau de internacionalização das empresas é considerado ponto 

relevante para o estudo desta dissertação, e será apresentado no próximo item. 

 

2.3 AS PMEs NO BRASIL 

 

Fatores ambientais e motivacionais influenciaram o desenvolvimento das 

empresas brasileiras no mercado externo, ao longo da história. Marcos relevante da 

história econômica do país apresenta-se listadas no Quadro 8 abaixo.  
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Quadro 8 - Perspectiva histórica dos fatores e os impactos na internacionalização 
das empresas brasileiras. 

Fatores Ambientais Fatores Motivacionais 
Impactos na 

internacionalização 

Década de 1960-70 
- forte crescimento da economia  
brasileira (milagre econômico); 
- grande expansão do comércio 
internacional 
- Política governamental de apoio 
ás exportações; 
- Economia Fechada 
protecionismo. 

Pedidos do exterior 
Incentivos governamentais 

Estímulo à 
internacionalização 
via exportação. 

Década de 1980 
- Recessão internacional; 
Expansão do Japão e dos Tigres 
Asiáticos; 
- Década perdida, recessão no 
Brasil; 
- Fechamento da economia 

Os pedidos de exportação são 
direcionados para países asiáticos 
Diminuem dos incentivos para a 
atividade exportadora 
 
Falta competitividade aos produtos 
brasileiros 
 

Redução das 
exportações. 

De 1990 a 1995 
- Abertura de mercado, entrada 
de concorrentes estrangeiros; 
- Criação do MERCOSUL; 
- Lei Kandir (1993). Lei 
complementar n.87, de 13 de 
setembro 1993, que isenta o IPI e 
o ICMS das exportações de bens 
primários e semi-elaborados 

Aumenta a percepção de riscos no 
mercado externo; 
 

Open mind para novos mercados; 
 

Isenção do IPI e do ICMS nas 
exportações de bens primários e 
semi-elaborados 

Estímulo ao 
investimento 
estrangeiro direto 
 

Estímulo à 
exportação através 
das PMEs. 

De 1995 a 1998 
- Expansão do mercado interno 
-Sobre valorização da moeda 
nacional -  o REAL 

Aumenta a atratividade do mercado 
doméstico 

Diminuição das 
exportações 
Estímulo ao 
Investimento 
estrangeiro Direto 

De 1998 a 2000 
- Crise cambial agressiva em 
1999;  
- Desvalorização do real; 
- Adotado o Regime de metas de 
inflação com câmbio flexível.  

Cresce a competitividade dos 
produtos brasileiros no exterior 

Estímulo às 
exportações; 
Diminuição dos 
Investimentos 
estrangeiros diretos. 

De 2000 a 2008 
- Ataque terrorista em 11 de 
setembro de 2001 modifica as 
relações políticas e comerciais 
entre EUA e o resto do mundo; 
- Chegam ao poder no Brasil, 
governantes de esquerda,  
- O Brasil inicia uma fase de 
estabilidade econômica, 
consegue acumular mais 
reservas  do que a dívida 
externa, recebendo status de 
credor;  
- Crise e moratória Argentina. 
 

A explosão da demanda por matérias 
primas, especialmente na China. 
Elevação dos preços das 
commodities a níveis recordes.  
A combinação notavelmente virtuosa 
de baixas taxas de juros e abundante 
liquidez no mundo, com a melhoria 
dos balaços de pagamentos em 
contas correntes dos países 
emergentes, favoreceu o fluxo de 
investimentos e aplicações 
financeiras para estes países. 
 

O maior crescimento da absorção 
doméstica, combinado com a 
desvalorização  da taxa de câmbio 
até meados de 2008, provocou uma 
redução dos superávits na Balança 
Comercial. 

Aumento das 
exportações 
brasileiras para com 
o mercado Chinês e 
implantação de 
fábricas de 
empresas brasileiros 
no exterior, 
especialmente na 
China. 
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De 2008 a 2009 
- A China aparece como a 
segunda maior potência mundial; 
- Forte desvalorização da moeda 
nacional no final de 2008.; 
- Crise americana  final de 2008  

 

Significativa queda 
da relação 
Dívida/PIB neste 
ano, quando 
comparada à 
posição observada 
no final de 2007. 
 

Empresas 
brasileiras se 
internacionalizam 
para buscar 
minimizar os riscos 
do câmbio 

De 2010 a 2012 
- A moeda nacional fica mais 
valorizada; 
- Crise na Europa.  
 

Cresce o volume de produtos 
importados, principalmente da China 

Redução das 
exportações 
brasileiras, devido a 
valorização do real.  
 

Redução de vendas 
nos países 
europeus. 
 

 Fonte - Adaptado de Rocha (2003) e Floriani et al (2010).  

 

Percebe-se que ao longo da história, o Brasil passou por diversas fases 

que refletiram ora positivamente e ora negativamente no desenvolvimento do país. 

Isso explica porque a internacionalização das empresas brasileiras tem sido um 

tema relevante a ser investigado. 

 Cabe registrar que em 2010 o Brasil apresentou números recordes na 

participação no mercado internacional com 383,6 bilhões, 36,6% a mais em relação 

a 2009. Em 2010 as exportações cresceram 32,0% em relação a 2009, este 

resultado é fruto da recuperação da economia nacional posteriormente a crise 

econômica mundial em 2009 (MDIC, 2011). 

O estado de Santa Catarina tem participação ativa no processo de 

exportação do país, contabilizando números expressivos para a balança comercial. 

Em 2010 a balança comercial brasileira obteve um superávit de US$ 20,3 bilhões, 

com exportações de aproximadamente de US$ 201,9 bilhões, com crescimento de 

32% em relação as exportações brasileiras de 2009. Enquanto Santa Catarina 

apresentou um acréscimo nas exportações na ordem de 17,96%, com um total de 

US$ 7,6 bilhões exportados pelo estado. (FIESC 2010) 

Representado na Tabela 3, apresentam-se os números estatísticos das 

exportações catarinense e brasileiras, nos anos de 2009 e 2010. 
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Tabela 3 - Exportações Brasileiras e Catarinenses - 2009 e 2010. 
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS E CATARINENSES EM 2009 E 2010 

EXPORTAÇÕES 
Jan-Dez/2010 
US$ FOB (A) 

Jan-Dez/2009 
US$ FOB (B) 

Variação % 
(A/B) 

Brasil 201.915.285 152.994.43 31,98 
Santa Catarina 7.582.027 6.427.661 17.96 

Fonte - FIESC (2011) 

Ainda que as exportações do Estado tenham apresentado um acréscimo 

no ano de 2010 em relação ao ano de 2009, é importante observar que a balança 

comercial catarinense obteve saldo negativo, resultando em um déficit histórico de 

US$ 4,4 bilhões, uma vez que o estado tradicionalmente tem apresentado saldos 

superavitários nos anos anteriores, com exceção do ano de 2009, como demonstra 

a Tabela 3 com os saldos da balança comercial (FIESC, 2011).  

Os números apresentados na Tabela 4 mostram que Santa Catarina 

continua com nível de crescimento. Onde se observa que no ano de 2011, obteve 

um crescimento maior que em 2010, apontado em 19,38% no ano de 2011.  

Tabela 4 - Exportações Brasileiras e Catarinenses – 2010 e 2011. 
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS E CATARINENSES EM 2010 E 2011 

EXPORTAÇÕES Jan-Dez/11 
Mil US$ FOB (A) 

Jan-Dez/10 
Mil US$ FOB (B) 

Variação 
% (A/B) 

Brasil 256.039.575 201.915.285 26,81 
Santa Catarina 9.051.047 7.582.027 19,38 

Fonte - FIESC (2012) 

Ainda que sustentando o percentual de crescimento na exportação de 

produtos catarinenses, o estado vem apresentado déficits bem consideráveis, o que 

pode-se dizer que o estado tem importado mais que exportado nos anos de 2010 e 

2011 (FIESC, 2011)  

Tabela 5 - Balança Comercial Catarinense. 
BALANÇA COMERCIAL CATARINENSE (US$ MIL) 

ANO EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES SALDO 

1998 2.605.306 1,270.694 1.334.612 
1999 2.567.418 883.622 1.683.796 
2000 2.712.493 957.170 1.755.323 
2001 3.031.172 860.394 2.170.778 
2002 3.160.456 931.395 2.229.061 
2003 3.701.854 993.810 2.708.044 

2004 4.862.608 1.508.950 3.353.658 
2005 5.594.238 2.188.540 3.405.698 
2006 5.982.112 3.468.764 2.513.348 
2007 7.381.839 5.000.221 2.381.618 
2008 8.256.219 7.951.658 304.561 
2009 6.427.614 7.283.252 -855.638 
2010 7.582.026 11.974.291 -4.392.265 
2011 9.051.047 14.854.402 -5.803.355 

Fonte - FIESC (2011 e 2012). 
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Nos diagnósticos apresentados pela Federação das Indústrias e 

Comércio de Santa Catarina (FIESC), verifica-se que o estado catarinense tem forte 

participação nos números no mercado externo como empresas exportadoras. As 

Pequenas e Médias empresas, doravante representado neste trabalho apenas como 

PMEs, exportadoras tem papel importante no desempenho econômico do Estado. 

Mesmo com muitas limitações e dificuldades para atingir o grau de 

internacionalização satisfatório, as PMEs participam deste desafio com persistência 

e criatividade (McDOUGALL; OVIATT 1994).  

McDougall e Oviatt (1996) ainda destacam que as PMEs enfrentam 

limitações para se internacionalizar pela intrínseca falta de capital, e por dificuldades 

de adaptarem-se as mudanças que ocorrem no ambiente, com a mesma velocidade 

que as grandes empresas enfrentam, seja no mercado nacional ou no mercado 

internacional. Desta forma pode-se dizer que o processo de internacionalização 

torna-se muito mais desafiador para as PMEs do que para as grandes empresas.  

 

 

2.3 GRAU DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

O conjunto de teorias e estudos empíricos acerca do tema grau de 

internacionalização tem se tornado muito amplo nos últimos anos, com o objetivo de 

testar o efeito do grau de internacionalização nos resultados de empresas 

internacionalizadas e o comportamento destas.  

O envolvimento das empresas em nível internacional pode ser 

denominado de maneiras diversas, como: grau de diversificação (HITT et al.,1997), 

ou multinacionalidade por (GRANT, 1987; GOMES, RAMASWAMY, 1999). A 

importância da diversificação internacional aparece pelo fato de que esta representa 

uma estratégia de crescimento para as empresas e reflete no desempenho da 

mesma (CHANDLER, 1962; ANSOFF 1965).  

Apesar de muitos estudos já desenvolvidos acerca do tema 

multinacionalidade e desempenho, os resultados obtidos têm se mostrado 

conflitantes pelos estudiosos (ANNAVARJULA; BELDONA, 2000).  

Para Sullivan (1994) e Hessel et al. (2003), alguns estudos apresentam 

resultados insatisfatórios que podem ser atribuídos a métricas não confiáveis da 

internacionalização das empresas. Para os autores há necessidade de escolha de 
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critérios que possam auxiliar na explicação das causas e conseqüências da 

internacionalização das empresas.  

Para Hassel et al. (2003), a lógica para qualquer medida de GRI de 

empresas é seu próprio potencial de entender as causas e conseqüências do 

desenvolvimento global das empresas. Enfatiza também que a medida para GRI 

pode ser visto dentro de um contexto de premissas teóricas, que podem auxiliar no 

cálculo da medida do grau de internacionalização.  

Para Johanson e Vahlne (1977), que defendem teorias 

comportamentalistas, o processo de internacionalização segue um caminho 

padronizado e específico que, tem sua iniciação no processo de exportação e 

consequentemente nas atividades de vendas no mercado externo e posteriormente 

produção no país de destino.  

Alguns autores como Hymer (1976), Grant (1987), Fleury e Fleury (2004), 

Camisón e Villar-López (2010), ponderam que o aumento do grau de 

internacionalização possibilita as empresas maiores níveis de desenvolvimento de 

competências, e conseqüentemente permitem apurar o seu desempenho.  

O GRI pode ser analisado por duas predominantes correntes. Uma delas 

analisa o GRI de acordo com diferentes estágios de seu desenvolvimento, que inicia 

na fase de pré-exportação e exportação primária, onde a empresa adquire 

experiência de vendas internacionais e finalmente passa para um estágio mais 

avançado denominado de internacionalização (JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 

1975; BILKEY; TESAR, 1977; JOHANSON; VAHLNE, 1977; CAVUSGIL, 1980). 

Este conceito de internacionalização das empresas, não é, contudo 

compartilhado por todos os autores que exploram o assunto, há, porém autores que 

rejeitam a ideia de que as empresas se internacionalizam sistematicamente por 

estágios. Autores como Oviatt e McDougall (1994) e Reuber e Fischer (1997), são 

avessos a este modelo de internacionalização por etapas. Eles defendem a ideia de 

que, empresas que têm um grupo de executivos experientes têm grandes 

possibilidades de visualizar oportunidades e aproveitá-las, tornando a empresa mais 

rapidamente internacionalizada. 

A segunda corrente que analisa o GRI, destaca a observação nas 

oportunidades mercadológicas, na capacidade de gerenciar, considerando que esta 

gera diferenças não somente entre as empresas, mas dentro da própria empresa, 
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em dimensões temporais. (SULLIVAN, 1996; COVIELLO; McAULEY, 1999; HASSEL 

et al., 2003; RUZZIER et al., 2007) 

Johanson e Vahlne (1977) destacam que o processo de evolução e 

melhora no desempenho da empresa através do grau de internacionalização está 

ligado ao aumento do conhecimento e o compromisso que a empresa direciona para 

o mercado externo. Para Barcelos e Cyrino (2007), há certa confusão na literatura 

acerca do conceito de GRI, pois alguns trabalhos caracterizam a atividade 

exportadora como sinônimo de internacionalização. 

Para Sullivan (1994), não há nenhum estudo que possa comprovar a 

confiabilidade para medir o GRI das empresas. O fato das empresas diversificarem 

seus mercados de negócios, não quer dizer que melhor será o seu desempenho.  

Estudos feitos na área de negócios internacionais apresentaram 

diferentes métodos para medir e comparar o grau de internacionalização das 

empresas. Hassel et al. (2003), defende á importância da aplicação de um meio 

termo entre um índice e a medição de inúmeras variáveis individuais que julgarem 

relevantes para alcançar um resultado que satisfaça a empresa. 

Dorrenbacher (2000) defende que a multidimensionalidade da 

internacionalização das empresas levam á uma análise simultânea de diversas 

variáveis. Pondera ainda que exista um consenso afirmando que índices compostos 

são os mais adequados para medir o grau de internacionalização. 

Os critérios métricos adotados por Sullivan (1994) e Dorrenbacher (2000), 

apresentam um modelo de GRI que podem ser classificados em três escalas como: 

(1) estruturais, (2) de desempenho e (3) atitudinais. As características destes 

critérios são apresentadas no Quadro 9, abaixo, conforme Dorrenbacher (2000):   

Quadro 9 - Modelo de Grau de Internacionalização. 

Indicadores estruturais 

Representam o grau de envolvimento que uma empresa tem com o 
mercado internacional em determinado momento de atuação como:  
Número de países onde a empresa atua, 
Proporção de subsidiárias no exterior 
Número processos de exportação sem o envolvimento e sem capital no 
exterior 
Número ou proporção de ativos internacionais 
Número de funcionários trabalhando no exterior 
Número ou proporção do valor adicionado ao mercado exterior. 
 
 

Número de países onde a 
empresa atua, 

Para indicadores de Desempenho Dorrenbacher (2000), define as 
vendas de mercado externa e o lucro gerado pelas subsidiárias externas 
para distinguir o desempenho da empresa em um determinado período. 
 

Continuação 
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Continuação 

Proporção de 
subsidiárias no exterior 

Identifica como as multinacionais vêem os países externos e como 
abordam as subsidiárias externas. Dorrenbacher (2000) descreve que 
estes indicadores podem aferir nas decisões tomadas em uma 
multinacional, não deixando de fazer uma ligação dos resultados com o 
modo de realização dos negócios dos gestores e executivos das 
empresas no exterior. De modo quantitativo Sullivan (1994), apresenta 
indicadores diferenciais, pois acredita que a orientação internacional de 
uma firma está ligada com a experiência acumulada ao longo dos anos 
de atuação no mercado externo. Na mesma linha de pensamento outros 
autores também acreditam que a experiência educacional na atuação 
em mercados externos, também vem contribuir para uma orientação 
internacional da empresa.   

Fonte: Adaptado de Floriani (2010). 

Estes indicadores citados no Quadro 9, denominado de Modelo de Grau 

de Internacionalização, medem a intensidade e a extensão da internacionalização 

das empresas. Os indicadores de intensidade procuram medir o quanto às 

atividades de uma empresa está internacionalizado, em comparação com as 

atividades de mercado interno. 

Outra categoria considerada por Ietto-Gillies (2001) pondera além da 

intensidade das atividades internacionais, é indispensável medir a extensão 

geográfica, levando em conta o número de países onde a empresa atua, o índice de 

concentração espacial das atividades desenvolvidas pela empresa, e o nível de 

dispersão das atividades da empresa focando áreas específicas. É possível se 

atribuir pesos aos países externos, conforme contribuem Kutschker (1994) e Sullivan 

(1994), enfatizando que dependendo da distância cultural e geográfica pode-se 

atribuir o peso de cada país, e definir a distância psíquica no processo de 

internacionalização.  

Distância psíquica aqui é definida por Johason e Vahle (1977), como o 

distanciamento causado pelas diferenças de linguagem, cultura, desenvolvimento 

industrial, os quais somam fatores dificultantes no processo. 

Ramaswamy (1995) escreveu enfatizando que a soma do número de 

países que a empresa atua no exterior, poderia ser medida de forma mais 

consistente a fim de integrar o grau de internacionalização. 

Com a intenção de alcançar maior objetividade, e compreensão no grau 

de internacionalização, muitos modelos são testados por pesquisadores, e 

estudiosos a fim de chegar a conceitos mais precisos, para um modelo mais 

eficiente para medir o grau de internacionalização das empresas. Para Dunning e 

Pearce (1981), diversos índices de internacionalização já foram desenvolvidos nas 

literaturas, onde destaca uma única variável; podendo ser o lucro, ou pelo número 
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de empregados ou ainda pelas vendas, esta última mais utilizada. Mesmo assim 

existem lacunas não preenchidas nestes estudos, onde aparentemente não se tem 

um índice desenvolvido mais sofisticado para medir o grau de internacionalização 

(SULLIVAN 1994:1996).  

Nas literaturas disponíveis sobre grau de internacionalização, encontram-

se índices que são freqüentemente citados como: Índice de transnacionalização da 

UNCTAD, divulgado anualmente pela  World Investiment Report, apresenta a média 

das seguintes variáveis: vendas, ativos e empregados no mercado externo por 

vendas, ativos e empregados totais no exterior. Este modelo de médias divulgado 

pela UNCTAD, não privilegia setores onde a mão de obra ou o capital é intensivo. 

Esta lista excluiu as empresas familiares e estatais não listadas na bolsa de valores, 

as quais não divulgaram dados para compor o estudo. O índice de extensão de 

atividades transnacionais faz um link com o índice de transnacionalização da 

UNCTAD e o índice de redes de Ietto-Gillies (2001), onde considera não somente a 

intensidade de atividades, mas também a extensão das atividades no exterior ou 

ainda a diversificação regional.  

Sullivan (1994) elaborou uma escala de internacionalização, de tal forma 

utilizando-se de índices públicos de nove indicadores estruturais, de desempenho e 

atitudinais em uma pesquisa que apresentou 74 empresas multinacionais. Deste 

estudo Sullivan (1994), destacou dos dados, cinco indicadores, a saber: 1) 

proporção de vendas externas por vendas totais, 2) a proporção de ativos 

destinados ao exterior por ativos totais, 3) proporção das subsidiárias no exterior por 

subsidiárias totais, 4) experiência internacional dos gestores e por fim, 5) a 

dispersão psíquica das operações internacionais. A zona psíquica conforme Ronen 

e Shenkar (1985) podem ser medidas pelo número de zonas onde a empresa está 

localizada, dividida por dez, com os indicadores ponderados pelo fator um, assim 

forma-se a escala do grau de internacionalização descrita por Sullivan (1994).  

Hassel et al (2003), apresenta um índice que defende à existência de 

duas dimensões não integradas da internacionalização, uma delas referência a 

atividade produtiva no exterior, e outra refere-se à governança corporativa das 

empresas. Esta última é também conhecida como dimensão financeira e foi 

abordada empiricamente á partir do trabalho de Hassel et al (2003), anteriormente a 

dimensão mais utilizada era a do e atividades de produção no exterior ou dimensão 

real.  
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Os modelos de GRI são apresentados por cada autor, mediante o grau de 

conhecimento adquirido nos diversos estudos aplicados. O Quadro 10, busca 

sintetizar os índices de internacionalização, por autores. 

Quadro 10 - Índices de Internacionalização. 
Índices da Internacionalização 

Autor Características 

Sullivan (1994) Cinco indicadores definidos: 
a) Vendas externas por vendas totais 
b) ativos no exterior por ativos totais 
c) subsidiárias no exterior por subsidiárias totais 
d) experiência no exterior dos altos executivos  
e) dispersão psíquica 

Ietto-Gillies (1998) Combinação de dois índices: UNCTAD (intensidade) e extensão de rede. 

UNCTAD Simplicidade, e facilidade de acesso aos dados. Três dimensões:  
Mercados 
Pessoas 
Ativos internacionais 

Hassel et al (2003) Índice não integrado. Duas dimensões: 
Produção no exterior (dimensão real) 
Governança corporativa (dimensão financeira). 

Ségio Forte e Elmo 
Sette Júnior (2005) 

Adaptado do índice de Sullivan (1994) apresenta índice para medir a 
internacionalização de empresas brasileiras. A adaptação demonstrou que 
a escala criada por Sullivan, pode ser aplicada em empresas brasileiras em 
estágio de internacionalização. Destaca-se que a aprendizagem das 
empresas na medida em que exercem atividades com mercados 
internacionais. 

Fonte - Adaptado de Sullivan (1994); Ietto-Gillies (1998); UNCTAD (1993); Hassel et al (2003); Sérgio 
Forte e Elmo Sette Júnior (2005). 

A simplicidade do índice de transnacionalização da UNCTAD (1993) é 

caracterizada pela vantagem de apresentar somente três dimensões para o grau de 

internacionalização: pessoas, mercado e ativos internacionais. Dada a facilidade de 

acesso aos índices este permite análise e comparação de um expressivo número de 

empresas.  

Analisando os índices descritos, a pesquisadora tenciona usar o modelo 

de Sulivan (1994), e o modelo adaptado por Forte e Sette Júnior (2005) para 

entender os índices de internacionalização das PMEs a serem pesquisadas, 

observando se os incentivos financeiros em relação nos índices de desempenho das 

empresas. 

 

2.4 INCENTIVOS FINANCEIROS NA EXPORTAÇÃO 

 

Percebe-se na atual conjuntura brasileira, que os programas e incentivos 

fiscais e financeiros disponibilizados pelo governo apontam o caminho do 

aquecimento econômico como umas das principais metas governamentais. Neste 
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sentido o processo de exportação, bem como a internacionalização e o desempenho 

exportador, podem ser considerados como instrumento essencial para alcançar 

esses objetivos.   

O progressivo aumento da participação de determinado país no processo 

de globalização envolve investimentos públicos e privados. Segundo Gonçalves 

(1998), a globalização financeira pode ser apontada através das características: 

aumento do fluxo de recursos financeiros entre os países; aprofundamento da 

disputa no mercado entre os países e por último a ligação do sistema financeiro do 

país com as empresas e consequentemente com os países do mundo.  

É interessante observar que o apoio governamental tem como objetivo a 

ampliação do número de empresas em atividade com o comércio internacional e, 

sobretudo as PMEs, pois estas apresentam muitos obstáculos e limitações para se 

inserirem no mercado internacional (COELHO; LARA, 2003). 

Segundo Fleury (1981), os programas criados pelo governo, ainda são 

insuficientes para muitas empresas se inserirem no mercado externo, e um fator 

levantado pelas empresas é a falta de apoio e divulgação dos programas, e por isso 

consideram o processo de exportação complexo, de custo muito elevado, de alto 

risco. Uma divulgação mais agressiva sobre os programas governamentais e de 

outras instituições, talvez reduzisse esta falta de conhecimento por parte da classe 

empresarial e assim mais PMEs estariam participando no processo de 

internacionalização (FLEURY, 1981).  

Trabalhos como os de Almeida (2007), Forte; Moreira (2007), Rocha 

(2003), Floriani; Fleury (2010) comprovam que a participação das PMEs no mercado 

internacional ainda é muito incipiente.  

Como já destacado anteriormente na idéia de Johanson e Vahlne (2003), 

o processo de internacionalização leva em conta maturidade e a experiência que a 

empresa adquire no estagio de exportação. Sendo assim a estratégia de exportação 

requer relativamente menos investimentos financeiros, organizacionais e gerenciais, 

podendo ser um meio mais prático da inserção das PMEs, o que não isenta o 

mercado nacional de criar mecanismos para incentivar e fomentar as exportações de 

uma nação.  

No Brasil, os incentivos de crédito ou financeiros concedidos pelo governo 

as empresa exportadoras, são financiamentos a curto e longo prazo. De curto prazo, 

são operacionalizados no regime cambial vigente no momento da contração ou 
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quitação do financiamento, sendo a instituição financeira de escolha da empresa 

exportadora. No financiamento de longo prazo os juros são subsidiados pelo 

governo federal (BANCO DO BRASIL, 2004).  

O governo em parceria com outras instituições procuram fomentar a 

atividade exportadora, considerando esta atividade como importante agente de 

mudança, estimula o crescimento econômico, melhora o nível de emprego e melhora 

a arrecadação de impostos, por isso a atividade de exportação é parte integrante da 

política comercial nacional (CZINKOTA; RONKAINEN, 1998).  

Há vários tipos de financiamentos disponíveis no mercado nacional, com 

a finalidade de incrementar as exportações e melhorar o desempenho exportador do 

país. Os programas pré-embarques que tem como finalidade cooperar com a 

produção de grande escala; já os programas pós-embarques beneficiam o 

exportador que concede um prazo maior ao seu cliente, recebendo o dinheiro de 

imediato; financiamentos de curto e longo prazo; e composições de juros (BNDES 

2006).  Alguns dos incentivos e programas de apoio á exportação disponíveis no 

mercado nacional estão apresentados no Quadro 11 a seguir. 

Quadro 11 - Incentivos Financeiros Á exportação e Programas de Apoio á 
Exportação. 

INCENTIVOS FINANCEIROS Á EXPORTAÇÃO 

Adiantamento de 
Contrato de Câmbio- 
ACC 

É a antecipação do contrato de câmbio. Antecipação em moeda nacional, 
por conta de uma exportação a ser realizada no futuro. O ACC é efetivado 
na fase pré-embarque, e tem como objetivo a injeção de recursos na fase 
produtiva e no acondicionamento e despesas de embarque da 
mercadoria. O adiantamento poderá ser de até 100% do valor da venda. 
O prazo de pagamento deste adiantamento é de até 360 dias. Tem 
isenção do IOF.  

Adiantamento sobre 
cambiais entregues- 
ACE 

Antecipação de recursos em moeda nacional, por conta do pagamento 
futuro em moeda estrangeira. A diferença do ACC, é que neste 
financiamento, a efetivação se dá após o embarque da mercadoria. O 
adiantamento poderá ser de até 100% e o prazo de quitação do 
adiantamento é de até 180 dias.  

Programa de 
Financiamento ás 
Exportações – PROEX 

Segundo o BB (2010), o Proex é realizado somente pelo banco do Brasil 
com recursos do tesouro nacional. Os prazos de pagamento do 
financiamento são de 60 dias até dez anos, definido de acordo com a 
mercadoria. O financiamento vale para empresas brasileiras exportadoras 
de bens e serviços com faturamento bruto anual de até R$ 600 milhões. 
Parcela financiada de até 100% do valor da exportação para os 
financiamentos com prazo de até dois anos, e de até 85% do valor da 
exportação nos demais casos; taxas de juros praticadas no mercado 
internacional. 

PROGRAMAS DE APOIO ÁS EXPORTAÇÕES 

Banco Nacional de 
Desenvolvimento 
Econômico e Social-
BNDES 

Linha de financiamento à exportação (pós-embarque) e a produção para 
exportação (pré-embarque), com recursos provenientes do BNDES. O 
Banco do Brasil é um dos principais agentes financeiros no BNDES-Exim.  

Continuação 
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Continuação 
PROGRAMAS DE APOIO ÁS EXPORTAÇÕES 

Banco Nacional de 
Desenvolvimento 
Econômico e Social-
BNDES 

Para o exportador, a participação no BNDES-Exim é de 100% do valor da 
exportação, o que assegura a melhora do fluxo de caixa ao fornecer 
capital de giro para a produção; o pagamento poderá ser de 12 anos para 
pagamento na modalidade pós-embarque e até 36 meses no pré-
embarque, de acordo com a mercadoria/serviço; para o importador, a 
possibilidade de realizar suas importações sem esforço de caixa imediato, 
além das taxas de juros bastante atrativas; possibilidades de venda a 
prazo e recebimento à vista (BNDS, 2011); 
b) Relação das Linhas de Financiamento do BNDS-EXIM está no anexo 
deste trabalho. 
 

Fundo de Garantia para 
a promoção de 
competitividade - FGPC 

O FGPC é um fundo criado com recursos do Tesouro Nacional, 
administrado pelo BNDES. Tem como finalidade garantir parte do risco de 
crédito das instituições financeiras nas operações de micro, pequenas e 
médias empresas exportadoras que venham a utilizar as linhas de 
financiamento do BNDES, especificamente BNDES Automático, FINAME. 
Para fins de classificação o FGPC aplica á indústria, comércio e serviços 
a separação:  
1-Nas Microempresas a receita operacional bruta anual* ou anualizada 
até R$ 1.200 mil (um milhão e duzentos mil reais); 
2-Nas Pequenas Empresas a receita operacional bruta anual* ou 
anualizada superior a R$ 1.200 mil (um milhão e duzentos mil reais) e 
inferiores ou iguais a R$ 10.500 mil (dez milhões e quinhentos mil reais); 
3-E nas Médias Empresas a receita operacional bruta anual* ou 
anualizada superior a R$ 10.500 mil (dez milhões e quinhentos mil reais) 
e inferior ou igual a R$ 60 milhões (sessenta milhões de reais), que: 
tenham realizado exportações no período de 36 (trinta e seis) meses 
anteriores à apresentação do pedido de financiamento; ou sejam 
fabricantes de insumos utilizados diretamente nos processos de 
produção, de montagem ou de embalagem de mercadorias destinadas à 
exportação, tendo efetuado, nos últimos 36 (trinta e seis) meses 
anteriores à apresentação do pedido de financiamento, fornecimentos a 
empresas exportadoras. (SEBRAE, 2011). 
4-Somente poderão utilizar o FGPC empresas que não tenham 
apresentado atrasos acumulados nos pagamentos à instituição financeira 
por mais de 90 dias, nos últimos 12 meses anteriores à data de 
contratação da operação.  
 

Seguro de Crédito a 
exportação 

Seguro de Crédito à Exportação foi criado para indenizar os exportadores 
brasileiros que não receberem os créditos concedidos ao cliente no 
exterior, seja por motivo comercial (não pagamento por falência ou mora) 
ou político (moratórias, guerras, revoluções, entre outros). O Decreto 
3.937, que regulamenta o seguro, a garantia dada pela União, a 
Seguradora e o Fundo de Garantia à Exportação (FGE) foi promulgado 
em 1997. A Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação (SBCE), única 
a operar essa modalidade, é uma companhia privada que tem como 
acionistas Banco do Brasil, Bradesco Seguros, Sul América Seguros, 
Minas Brasil Seguros, Unibanco Seguros e a Compagnie Française 
d'Assurance pour le Commerce Extérieur (Coface) - empresa francesa 
especializada no ramo (BNDS, 2011). 
 

Continuação 
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Continuação 
PROGRAMAS DE APOIO ÁS EXPORTAÇÕES 

Linha Azul O regime aduaneiro Linha Azul é um regime que sem comprometer os 
controles, permite as empresas industriais conduzir suas atividades 
empresariais de maneira mais eficiente e eficaz. Ela também reflete a 
estratégia da administração aduaneira de promover o cumprimento 
voluntário da legislação afeta ao comércio exterior.. As empresas que 
atendem os requisitos necessários e se habilitam voluntariamente a 
operar na Linha Azul têm as suas operações de importação, exportação e 
trânsito aduaneiro direcionadas, preferencialmente, para o canal verde de 
verificação e tratamento de despacho aduaneiro expresso. A habilitação 
prévia e voluntária de empresas a operar na Linha Azul garante mais e 
melhores controles, na medida em que elas se obrigam a demonstrar a 
qualidade dos seus controles internos, a garantir o cumprimento das suas 
obrigações aduaneiras, tributárias, documentais e cadastrais e, ainda, 
permitir o seu monitoramento permanente por parte da fiscalização 
aduaneira. (MDIC 2010). 

Recof RECOF , é um Regime Aduaneiro de Entreposto Industrial sob Controle 
Informatizado, foi instituído através do Decreto 2.412 de 3 de Dezembro 
de 1.997 e publicado no D.O.U. de 4 de Dezembro de 1.997. Já pela 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal IN SRF 035 de 2 de 
Abril de 1.998, o regime RECOF teve  início as suas operações. (MDIC 
2010) 

Restituição PIS/Cofins  Os créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS referentes a 
custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das 
operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de 
serviços a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, com 
pagamento em moeda conversível, e vendas a empresa comercial 
exportadora, com o fim específico de exportação, que não puderem ser 
deduzidos na sistemática da "não-cumulatividade" poderão ser:  
1-Utilizados na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, 
relativos aos tributos e contribuições administrados pela Receita Federal;  
2-Objeto de ressarcimento, quando, ao final de um trimestre do ano civil, 
remanescer na escrita contábil da pessoa jurídica depois de efetuadas as 
deduções e compensações cabíveis.  

Proger Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER) é um programa 
instituído pelo Ministério do Trabalho (FAT) com a finalidade de financiar 
projetos de investimentos que proporcionem a geração de emprego, 
viabilizando o desenvolvimento sustentado das microempresas e 
empresas de pequeno porte para: abrir um negócio novo, ampliar ou 
modernizar a sua empresa.  
O financiamento pode ser obtido através do Banco do Brasil ou Caixa 
Econômica Federal, com condições similares, e os atrativos são: taxa de 
juro de 0,85% ao mês, valor de financiamento de até R$400.000,00 (limite 
de até 80% a 90% do investimento)  
O prazo de até 5 anos para amortização, com carência de até 12 meses.  

Fonte - Elaborado pela pesquisadora com base nos dados: Banco do Brasil (2011), Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDS (2011), SEBRAE/SC (2011), Seguradora de Crédito 
á Exportação-SBCE (2011). 

O governo brasileiro assim como em outros países cria incentivos 

financeiros e fiscais a fim de fomentar o desenvolvimento regional, nacional para  

competir globalmente. Os incentivos financeiros podem ter características 

diferenciadas para atingir níveis de empresas distintas, sendo micros, pequenas, 

medias e grandes empresas. 
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O Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior-MDIC, 

contribui para fomentar o desenvolvimento das empresas e tem como missão 

“construir um Brasil competitivo, rico em oportunidades, em parcerias com setores 

produtivos, através de ações que resultem na melhoria da qualidade de vida da 

população” (MDIC, 2011) 

O MDIC tem como competência e política, o desenvolvimento da 

indústria, do comércio e dos serviços; propriedade intelectual e transferência de 

tecnologia; metrologia, normalização e qualidade industrial; políticas de comércio 

exterior; regulamentação e execução dos programas e atividades relativas ao 

comércio exterior; aplicação dos mecanismos de defesa comercial participação em 

negociações internacionais relativas ao comércio exterior; formulação da política de 

apoio à microempresa, empresa de pequeno porte e artesanato; execução das 

atividades de registro do comércio (MDIC, 2011).  

Já o estado de Santa Catarina conta com as políticas desenvolvidas pelo 

Ministério da Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e ações de instituições como 

SEBRAE, e a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC) que 

freqüentemente acompanham o crescimento das empresas exportadoras de Micro, 

pequenas, medias e grandes empresas, com o objetivo de atender e resolver os 

problemas enfrentados por estas empresas, principalmente ações de 

desenvolvimento ás PMEs. 

Anualmente a FIESC, elabora um diagnóstico do setor exportador de SC, 

com vistas a observar o desempenho exportador do estado, relacionando com o 

crescimento do país e do mundo. Na caracterização das empresas analisadas pela 

Federação, o porte da empresa representa os números do desempenho de cada 

classificação empresarial. No ano de 2010, as PMEs apresentaram índices 

relevantes de respondentes no estudo em questão. Das 118 empresas que 

responderam o questionário da FIESC, 49% são Médias empresas exportadoras e 

20% representam as medias empresas (FIESC, 2011). Conclui-se com o diagnóstico 

da Federação que as PMEs tem tido um papel muito importante no desenvolvimento 

do estado catarinense.  

Assim como o propósito deste trabalho é analisar se o uso dos incentivos 

financeiros disponíveis no mercado nacional tem influência no grau de 

internacionalização e no desempenho das empresas exportadoras de Santa 

Catarina, a pesquisadora apresenta abaixo um quadro com os resultados obtidos 
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pela FIESC, nos anos de 2005 a 2011, com o percentual de utilização de alguns 

benefícios financeiros pelas PMEs exportadoras de Santa Catarina (FIESC, 2005 a 

2011).   

É importante destacar que no instrumento de pesquisa elaborado pela 

Federação junto às empresas exportadoras, aponta vários incentivos financeiros e 

fiscais disponíveis no mercado nacional, com a intenção de saber quais são mais 

utilizados pelas empresas exportadoras. Abaixo se destaca um levantamento feito 

nos diagnósticos da FIESC, num período de cinco anos, a fim de observar quais os 

incentivos mais utilizados pelas empresas exportadoras catarinense. 

Quadro 12 destaca os incentivos que mais apareceram nas pesquisas 

feitas pela FIESC. 

Quadro 12 - Incentivos mais utilizados pelas empresas exportadoras de Santa  
Catarina. 

T
IP

O
S

 D
E

 I
N

C
E

N
T

IV
O

S
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ACC Desoneração 
IPI/ICMS 

Desoneração 
IPI/ICMS 

Desoneração 
IPI/ICMS 

Desoneração 
IPI/ICMS 

Desoneração 
IPI/ICMS 

Drawback 

ACE Restituição 
PIS/Cofins 

ACC Restituição 
PIS/Cofins 

Restituição 
PIS/Cofins 

Restituição 
PIS/Cofins 

ACC 

PIS/ 
Cofins 

ACC ACE ACC ACC Drawback Desoneração 
IPI/ICMS 

Porto 
Seco 

ACE Restituição 
PIS/Cofins 

ACE ACe ACC Restituição 
PIS/Cofins 

Redex Porto Seco Porto Seco Drawback Drawback ACE ACE 

Proex Redex Drawback Proex Porto Seco Recof Simplex 

 Proex Redex Porto Seco Redex Sisprom Redex 

  Proex Redex Proex Simpex BNDS Exim 
Pré 
embarque 

    BNDS Pré 
Embarque 

Siscarga Proex 

    BNDS Pós 
embarque 

Linha Azul Porto Seco 

    Proger Proex Proger 

     Porto Seco Linha Azul 

     Redex Recof 

     Proger BNDS Pós 
Embarque 

     BNDS Pré 
Embarque 

Siscarga 

Fonte - Elaborado pela pesquisadora com dados do Diagnóstico Exportador de SC, FIESC, (2005 a  
2010). 

O incentivo financeiro denominado Adiantamento de Contrato de Câmbio 

(ACC) teve utilização de 52%, enquanto o Adiantamento sobre Cambiais Entregues 

(ACE) teve 46% de uso no ano de 2010, estes índices apurados pela FIESC, 

demonstra que as empresas exportadoras têm buscado incentivos financeiros 

inclusive para financiar suas exportações (FIESC, 2011). 

Vale salientar que o governo desenvolve diversos programas para 

incentivar as empresas no processo de exportação e para o financiamento destas 
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exportações disponibiliza recursos financeiros objetivando a competitividade no 

mercado internacional. Deste modo este trabalho tem a intenção de focar somente 

os incentivos financeiros, a fim de identificar nas PMEs pesquisadas, se o uso 

destes incentivos financeiros, possibilita o aumento do grau de internacionalização e 

no desempenho exportador. 

Segundo ainda dados apresentados pela FIESC (2010), alguns incentivos 

disponibilizados pelo governo são pouco utilizados pelas empresas exportadoras de 

Santa Catarina. Este fato pode estar ligado ao desconhecimento pelas empresas, ou 

dificuldades encontradas por elas para usufruir dos benefícios que estes 

instrumentos podem conceder. 

 

2.5 MEDIDAS DE DESEMPENHO 

 

No contexto dos negócios internacionais é importante analisar o quanto 

de desempenho uma empresa tem em relação à outra. Esta medida de desempenho 

é complexa, devido à variação de padrões distintos entre os países (HULT et al 

2008).  

Para se medir o desempenho das empresas, é conveniente considerar 

que não existe um consenso entre os pesquisadores de um modelo único de 

medição. Caremon (1986) destaca a falta de consenso nas pesquisas a cerca do 

tema, e este fato se dá uma vez que os critérios desenvolvidos para avaliar o 

desempenho dependem de preferências e valores que as empresas atribuem para o 

construto, tornando difícil um consenso. O autor declara ainda que determinados 

indicadores de desempenho são mais apropriados em certas situações ou não 

dependendo da circunstância.  

A definição de desempenho organizacional segundo Barney (1996) é 

bastante diversificada, e por isso existe grande dificuldade de um conceito que de 

conta de uma definição única. O autor ainda destaca que a mensuração de 

desempenho deveria fornecer uma base para avaliar o desempenho da empresa em 

relação à outra, e apresenta quatro abordagens diferentes de mensuração: 

a) Sobrevivência: tempo de sobrevivência poderia ser considerado um 

indicador de sucesso; 

b) Medidas de valor presente: valor do dinheiro no tempo e risco 

associado com a incerteza dos fluxos futuros; 
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c) Medidas contábeis: medidas de lucratividades, índices de liquidez, 

índices de alavancagem e indicadores de atividade; 

d) Perspectivas de múltiplos stakeholders: atender as necessidades de 

seus clientes, empregados, fornecedores, e toda cadeia.  

Para Hirschey e Wichern (1984) as medidas contábeis e as medidas de 

mercados, não são suficientes para avaliar o desempenho de uma empresa, para 

isso são necessárias outras medidas para complementar.  

Limitações como o tempo, recursos e disponibilidade de dados, e mesmo 

a falta de objetividade nas pesquisas, é um fator que leva os pesquisadores 

escolherem uma ou algumas medidas de desempenho, entendendo que esta seja a 

melhor aplicável em suas análises (VENKATRAMAN; RAMANUJAM 1986). 

O desempenho é um construto bastante intricado do ponto de vista da 

empresa (FLORIANI 2010). Segundo Greve (1998, p.63), “o sucesso financeiro de 

uma empresa pode construir um fracasso para a outra, e a avaliação de 

desempenho é frequentemente idiossincrática ao tipo de empresa e ao seu 

ambiente”.  Isto tem haver como a empresa esta estruturada, e como o ambiente 

influencia num bom resultado de desempenho da empresa.  

Para contribuir, Hult et al (2008), apresenta os resultados de uma 

pesquisa de campo em 96 artigos onde pode concluir que a maioria das empresas 

analisadas foca medidas de desempenho financeiro. A lucratividade geral (retorno 

sobre o investimento, sobre as vendas, sobre patrimônio liquido, sobre ativos, 

retorno sobre margem de lucro, lucro por ação, preço das ações, crescimento de 

vendas e vendas externas, são medidas categorizadas na medida de desempenho 

financeiro, enquanto que a participação em novos mercados, introdução de novos 

produtos, eficiência, qualidade dos produtos ou serviços, refere-se ao desempenho 

operacional da empresa, e que de certa maneira reflete no desempenho financeiro. 

Na Tabela 6 a seguir, Hult et al (2008), indica as medidas utilizadas com maior 

freqüência, independente do nível de análise, baseadas em vendas. 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Tabela 6 - Medidas de Desempenho Utilizadas com maior freqüência. 

 Desempenho Financeiro 
Desempenho 
operacional 

Desempenho de 
eficácia geral 

Empresa Baseada em Vendas: 44% 
Retorno sobre ativos: 40% 

Participação de 
mercado: 47%  

Reputação: 30%  

Unidade Estratégica 
de negócios  

Baseado em Vendas: 68% 
Retorno sobre 
investimentos: 47% 

Participação de 
mercados: 46% 
Desempenho Geral 
percebido: 33% 

Desempenho em 
relação aos 
concorrentes: 50%  

Unidade 
interorganizacional  

Baseado em vendas: 52% 
Lucratividade: 31% 

Produtividade: 44% 
Participação de 
mercados: 33% 
Qualidade dos 
produtos/serviços: 33% 

Desempenho Geral 
percebido: 71% 

Total Baseado em vendas:52% 
Retorno sobre ativos: 29% 
Lucratividade: 26% 

Participação de 
mercado: 44% 
Produtividade: 20% 

Desempenho Geral 
percebido: 47% 
Desempenho em 
relação aos 
concorrentes: 20% 

Fonte - Hult et al (2008). 

Para tentar suprimir um pouco dos problemas encontrados para medir o 

desempenho, muitos estudos tem apresentado as medidas contábeis (ROA, ROE, 

ROS) para encontrar uma relação entre a internacionalização e o desempenho, 

mesmo que estes indicadores apresentam limitações (GLAUM; OESTERLE 2007). 

Carneiro (2007) destaca que diversos estudos empíricos sobre 

desempenho organizacional apresentaram divergências nos resultados relativos ao 

tipo (relação entre as variáveis) e tamanho (magnitude) dos efeitos. Estas diferenças 

podem ser atribuídas a causar diversificadas como:  

a) Diferenças amostrais (como: tipo de países, de indústria, de 

organização); 

b) Diferenças na operacionalização de variáveis; 

c) Falta de uniformidade nas relações modeladas, em variáveis 

dependentes e independentes; 

d) Falta de esforço sistemático na reaplicação da pesquisa, com intuito 

de alcançar resultados mais aproximados, técnicas estatísticas 

diversificadas (desde tabelas simplificadas a mais complexas), entre 

outras. 

Para focar uma análise mais direcionada para este trabalho, o 

desempenho estudado foi o desempenho exportador, visto que a abrangência do 

desempenho organizacional acaba dispersando o estudo. 

Carneiro (2007) elaborou com base em Zou e Stan (1998) uma 

classificação agrupando os fatores que influenciam de forma relevante no 
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desempenho das empresas. No primeiro momento Carneiro (2007) agrupou os 

fatores do ambiente externo, em segundo as características das empresas e por 

último apresentou as estratégias que influenciam no desempenho da empresa.  

Para entender como o ambiente externo tem influência no resultado do 

desempenho, Carneiro (2007), considerou as características do mercado (o grau de 

desenvolvimento do país de origem e de destino, rivalidade entre os países 

negociadores, a distancia psíquica) considerou também a influência da oferta 

(concorrentes, tipos de fornecedores, barreiras competitivas na entrada, turbulências 

na indústria, vantagens comparativas, entre outras variáveis). 

Quanto à característica das empresas o autor destacou a importância das 

características demográficas (experiências no ramo, localização, controle da 

propriedade nacional e estrangeira, etc.), a experiência no mercado externo, a 

característica dos executivos que atuam no mercado internacional, a estrutura 

organizacional, as atividades desenvolvidas no exterior, e os critérios de avaliação 

do desempenho usados pelas empresas (CARNEIRO 2007). 

Na estratégia adotada pela empresa para alcançar o nível de 

desempenho desejado, Carneiro (2007), destaca que o processo de formalização da 

estratégia, bem como as vantagens competitivas, o composto do produto, do preço, 

da propaganda e distribuição tem forte influência.   

Estas características destacadas por Carneiro (2007) que influenciam no 

desempenho das empresas, são também levantadas por outros autores como 

relevantes para medir o desempenho das empresas.  

Na corrente de negócios internacionais um levantamento de vários 

estudos sobre desempenho identificou doze dimensões de desempenho de 

exportação, os quais foram categorizados em sete grupos: intensidade de 

exportação, crescimento de receitas de exportação, lucro das exportações, volume 

de exportação, market share de exportação, a contribuição das receitas para o lucro, 

e por fim outras medidas de desempenho (inclui retorno sobre o investimento, 

satisfação com a atividade exportadora, crescimento percebido, lucratividade 

percebida, entre outros (LEONIDOU et al, 2002, apud FLORIANI, 2010) 

Corroborando com a análise de Hul et al (2008), a pesquisa de Leonidou 

et al (2002), destacou que parte das medidas analisadas focaram o desempenho 

financeiro (natureza contábil financeira) enquanto outras foram de desempenho 

operacional (mercado). 
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2.6 O DESEMPENHO DAS PMES INTERNACIONALIZADAS 

 

Nesta seção é apresentada uma revisão da literatura a cerca do tema 

desempenho das Pequenas e Médias Empresas internacionalizadas. 

Kindleberger (1974) destaca que o Investimento Estrangeiro Direto (IED), 

relacionado com uma empresa local tem maior vantagem sobre uma empresa 

estrangeira, porque segundo o autor existem entraves em operar em mercados 

distantes, com culturas e costumes diferentes. Salienta ainda que empresas 

estrangeiras devam obter maior lucro no exterior do que no seu próprio país.  

No ponto de vista de Porter (1990), a vantagem de fazer investimentos no 

exterior pode ser entendida pelo fato da empresa estar expostas as condições locais 

e por sua vez favorece a inovação da empresa. Na contribuição de Borini et al 

(2005), do ponto de vista econômico há limitações para explicar como as empresas 

tem se internacionalizado, uma vez que as teorias buscam focar o Investimento 

Estrangeiros Direto (IED). Resultados de uma pesquisa desenvolvida por Klotzle e 

Thomé (2006), com 80 pequenas e médias empresas exportadoras, pode constatar 

quatro fatores estatisticamente relevantes para o desempenho exportador: 1) tempo 

que a empresa atua no mercado exterior; b) existência de um departamento de 

exportação; c) utilização de programas de financiamentos a exportação, 

principalmente o Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC), e Adiantamento 

sobre as Cambias entregues (ACE); d) a qualidade que o produto oferece.  

Levantamento literário efetuado por Klotzle e Thomé (2006) apresentou 

os resultados no Quadro 12 de pesquisas empíricas aplicadas em diversos países, 

com o propósito de analisar os fatores e as variáveis que influenciam no 

desempenho exportador, conforme destacado no Quadro 13. 

Quadro 13 - Variáveis que influenciam no Desempenho exportador. Análise de 
estudos empíricos. 

Autor 
Local em foi realizado o estudo e Variáveis que influenciam no 
Desempenho exportador 

Dean, Menguce 
Myer (2000) 

Nova Zelândia: 95 empresas exportadoras analisadas. Desempenho exportador 
foi definido pelos autores por:  

a) Volume de vendas externas, 
b) Percentual de vendas externas sobre o total vendido e; 
c) Crescimento das exportações. 

O resultado da pesquisa indicou que empresas com melhor desempenho foram 
aquelas que atuavam no mercado internacional há mais tempo, exportavam 
para mais países, possuíam uma estratégia de marketing definida e gerentes 
proativos com relação ao mercado internacional. 

Continuação 
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Continuação 

Autor Local em foi realizado o estudo e Variáveis que influenciam no Desempenho 
exportador 

Bijmolt e Zwart 
(1994) 

Holanda: 248 empresas foram analisadas. As empresas foram segmentadas em 
quatro clusters homogêneos, de acordo com o grau de sucesso das 
exportações, medida pelas variáveis:  

a) Percentual das exportações sobre total do faturamento, lucratividade 
das exportações em relação à lucratividade no mercado interno;  

b) Crescimento das exportações nos últimos cinco anos;  
c) Satisfação dos exportadores com a atividade exportadora. Do total das 

empresas. 
O resultado mostrou que as empresas que tem uma estrutura exportadora, 
inclusive com gerentes conhecedores do mercado internacional, se diferenciam 
das demais. 

Wolff e Pett 
(2000) 

Estados Unidos da América (Midwester): 157 empresas de média porte 
analisadas. O estudo classificou as empresas por porte e com a classificação, 
observaram o volume exportado. Os resultados mostraram que o porte da 
empresa não tem influência  sobre a intensidade das exportações. 

Baldauf, Cravens 
e Wagner (2000) 

Áustria: 184 empresas estudadas, baseado na intensidade das exportações e no 
volume total de vendas.  Conclusão do estudo: menor experiência, menos 
hierárquica, menos burocráticas e com gerentes proativos. 

Aulakh, Kotabe e 
Teegen (2000) 

Brasil, México e Chile:196 empresas analisadas. O estudo analisou o nível de 
desenvolvimento socioeconômico do país importador e as estratégias adotadas 
para os processos de exportação. Estratégias compatíveis com o 
desenvolvimento de cada país, sendo que a estratégia de custos baixos 
representou a mais adequada. 

Ling- Yee e 
Ogunmokum 

(2001) 

China: 111 empresas investigadas. O resultado mostrou que o bom 
relacionamento entre a empresa exportadora e acesso a financiamentos para a 
exportação favorece para o bom desempenho das empresas. 

Leonidou, 
Katsikeas e 

Samiee (2002) 

Revisão de estudos empíricos sobre as variáveis que tem influência no 
desempenho das empresas exportadoras. As variáveis mais relevantes segundo 
os autores classificam-se em: 
Volume de vendas 
Lucratividade 
Crescimento das exportações 
A adaptação/adequação do produto, do preço, distribuição, também foi citada 
com relevância no estudo. 

Fonte - Adaptado de Klotzle e Thomé (2006). 

Nas pesquisas desenvolvidas por Lages e Lages (2004), foi observado 

que as principais variáveis para medir o desempenho das exportações são, a) 

volume de vendas, b) lucratividade, estas duas em termos relativos (resultado das 

exportações em relação ao resultado global), e por último market share.  

Venkatraman e Ramanujam (1986), alertam que em termos do modo de 

avaliação de desempenho, a pesquisa pode usar indicadores objetivos e subjetivos. 

Concorda-se com a ideia de Lages e Lages (2004), que “é aconselhável a 

construção de uma escala baseada em um conjunto de variáveis diferentes para 

superar parcialmente as dificuldades da medição”.  

Lages et al (2005), desenvolveram uma escala de medição para o 

desempenho de exportação de curto prazo que considera cinco aspectos 
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fundamentais: (1) a satisfação com melhoria de desempenho de curto prazo, (2) 

melhora da intensidade de exportação de curto prazo, e (3) melhora de desempenho 

de curto prazo previsto ao longo do período de um ano. Eles consideraram prazo de 

um ano para avaliar o desempenho das exportações á curto prazo, conforme 

estabelecido em diversas literaturas. Este modelo de medição desenvolvido por 

Lages et al (2005), é considerado pela autora desta dissertação como adequada 

para a aplicação do presente estudo. Contudo, Carneiro (2007), não concorda com 

este modelo, justificando que tal modelo não identifica medidas relativas aos dos 

concorrentes ou as operações de mercado interno.  

A escala conhecida como EXPERF desenvolvida com base nas 

pesquisas de Zou et al. (1998), para medir o desempenho entre dois países, 

caracterizou-se em nove itens para mensurar o desempenho. Através da escala de 

Likert os componentes foram mensurados a seguinte maneira como mostra o 

Quadro 14. 

Quadro 14 - Indicadores de Desempenho de Zou et al (1998). 

Desempenho Financeiro de Exportação 
Discordo 
Totalmente 

Concordo 
Totalmente 

Tem sido muito lucrativa   

Gerou altos volumes de exportação   

Alcançou um rápido crescimento   

Desempenho Estratégico da Exportação 

Melhorou nossa competitividade global   

Fortaleceu nossa posição estratégica   

Aumentou significativamente nossa participação no mercado Global   

Satisfação 

O desempenho da nossa operação no exterior tem sido muito 
satisfatório  

  

Nossa operação no exterior é bem sucedida   

Nossa operação no exterior atingiu completamente nossas expectativas   

Fonte - Zou et al (1998) apud FLORIANI (2010). 

Esta escala se mostrou eficiente no trabalho de Zou et al. (1998), que 

analisou o comportamento do desempenho de dois país (EUA e Japão). Segundo 

Cooper e Kleinschmidt (1985), nas variáveis analisadas sobre mensuração das 

PMEs, o item mais utilizado para medir o desempenho das exportações das 

empresas, é a intensidade de exportação e o crescimento médio das exportações.  

Floriani (2010) destaca que alguns autores encontraram maneiras de 

mostrar a relação entre o GRI e o desempenho das empresas, porém não encontrou 

esta relação em estudos de empresas de pequeno e médio porte, o que sustenta 

que pode ser um tema útil de ser estudado nas PMEs. A autora citada apresenta o 

Quadro 15, com medidas de desempenho desenvolvidas para as PMEs. 
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Quadro 15 - Medidas de Desempenho desenvolvidas para as PMEs. 

Autor Variáveis Descrição 

Knight e Kim (2009), 
Cavusgil e Zou (1994), 
Knight e Cavusgil (2004) 

Desempenho Internacional 
das PMEs 

Varáveis foram identificadas  por meio 
do conjunto de :  
Participação no mercado internacional, 
crescimento das vendas, lucratividade 
e intensidade de exportação.  
 

Zou, Taylor e Osland 
(1998) 

Escala EXPERF – aspectos 
financeiros, estratégicos e de 
satisfação 

Modelo de medição de desempenho 
que fosse capaz de ser aplicado de 
maneira constante para empresas de 
setores, nações, culturas diferentes, 
podendo ter seus resultados 
conceituados e generalizados. Unifica 
os métodos comuns de análise de 
desempenho e sugere que esta 
medida em negócios no exterior se 
define simultaneamente pelos 
aspectos financeiro, estratégico e nível 
de satisfação das empresas com a 
operação. 

Dimistratos (2002) Internationalisation Ventures Vendas no exterior, sobre o número 
total de vendas da empresa no último 
ano.  Percentual de mudanças 
(crescimento ou decréscimo) das 
vendas nos último 3 anos.  
O grau de satisfação dos executivos 
com o desempenho no negócio 
internacional. 

Lages et al. (2005) The PERFEX Scorecard Por meio de escala de concordância 
de cinco pontos, os autores solicitaram 
os seguintes dados:  

1) Escala de desempenho 
financeiro de exportação  

2) Escala de desempenho 
estratégico da exportação,  

3) Escala de alcance dos 
objetivos anuais da 
exportação.  

Fonte - Adaptado de Floriani (2010).  

Considerando que o presente estudo tem como foco o GRI e o 

desempenho exportador das PMEs, as teorias de Knight e Kim (2009), Cavusgil e 

Zou (1994), Knight e Cavusgil (2004), se mostraram adequados para o estudo. 

As variáveis de desempenho do presente trabalho foram selecionadas a 

partir do modelo de variáveis de desempenho apresentadas por Zou et al (1998) 

apud Floriani (2010).  
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2.7 PERGUNTA DA PESQUISA 

 

Expressivos números de trabalhos que estudam o tema de 

internacionalização abordam o processo de exportação como forma de inserção da 

empresa no mercado externo e posteriormente a internacionalização. Este fato é 

ainda mais frequente quando o foco dos estudos é nas PMEs, que segundo Gomes, 

Silveira e Amal (2009), enfrentam diversas dificuldades para se internacionalizarem, 

e este entrave varia das deficiências de recursos e riscos internos e externos. .  

McDougall e Oviatt (1996) destacam que as PMEs enfrentam limitações 

para se internacionalizar pela intrínseca falta de capital, e por dificuldades de 

adaptarem-se as mudanças que ocorrem no ambiente. Desta forma pode-se dizer 

que o processo de internacionalização torna-se muito mais desafiador para as PMEs 

do que para as grandes empresas.  

Os programas de apoio à inserção ás PMEs são muito bem vistos pelos 

empresários que buscam soluções para superar os problemas que encontram para 

operar com mercados externo distintos.   

No Brasil incentivos financeiros como Adiantamento de Contrato de 

Câmbio (ACC), Adiantamento sobre as Cambiais entregues (ACE) e Programa de 

exportação (PROEX), o Programa de Geração e Renda (Proger) tem como objetivo 

fomentar a economia do país, através das exportações desde a fase produtiva até 

recursos para financiar as despesas de embarque.  

Na perspectiva econômica do processo de internacionalização, o governo 

busca focar os fatores que atraem investimentos para explicar o comprometimento 

de recursos destinados ao exterior para melhorar o desempenho financeiro das 

empresas que participam da atividade exportadora e que almejam de fato 

internacionalizarem sua empresa. Autores como Johanson e Vahlne (1977) 

destacam que na medida em que a empresa participa da atividade de comércio 

exterior, através das exportações, ela vai adquirindo experiência gradativamente que 

com o tempo vai refletir no Grau de internacionalização que esta empresa poderá 

alcançar. 

Considerando o objetivo dos programas de apoio a exportação e os 

incentivos financeiros que o governo disponibiliza para as PMEs, estas empresas 

podem alcançar um GRI, satisfatório se aplicar os recursos captados no mercado 

nacional de maneira correta.  
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Sullivan (1994), destaca que através das escalas: (1) estruturais (número 

de países exportados, número de exportações, número de ativos no mercado 

externo, número de funcionário) - (2) desempenho (mede as vendas no mercado 

externo e lucro obtido nas subsidiárias) - (3) atitudinais (experiência adquirida ao 

longo do tempo) podem apresentar melhor desempenho quando a empresa dispõe 

de recursos financeiros que possam ser usados para ampliar e acelerar o processo 

de exportação. Diante do exposto a  pesquisadora se propôs e analisar se:  

Pergunta 1: Quanto mais incentivos financeiros as PMEs exportadoras utilizam 

maior será seu grau de internacionalização?  

Klotzle e Thomé (2006), destacaram quatro fatores estatisticamente 

relevantes que podem influenciar no desempenho financeiro das PMEs 

exportadoras; 1) tempo que a empresa atua no mercado exterior; b) existência de 

um departamento de exportação; c) utilização de programas de financiamentos a 

exportação, principalmente o Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC), e 

Adiantamento sobre as Cambias entregues (ACE); d) a qualidade que o produto 

oferece. Desta forma originou-se a seguinte pergunta de pesquisa:  

Pergunta 2: Quanto mais incentivos financeiros as PMEs exportadoras utilizam 

melhor será seu desempenho exportador?  

Segundo Greve (1998), “o sucesso financeiro de uma empresa pode 

construir um fracasso para a outra, e a avaliação de desempenho é freqüentemente 

idiossincrática ao tipo de empresa e ao seu ambiente”.  Isto tem haver como a 

empresa esta estruturada, e como o ambiente influencia num bom resultado de 

desempenho da empresa. 

Pergunta 3: Quanto mais incentivos financeiros as PMEs exportadoras utilizam 

melhor será sua competitividade internacional?  

Segundo Guimarães (1998) a noção de competitividade internacional tem 

sido abordada de muitas maneiras. Em graus variados, a competitividade submete 

as empresas aos seguintes postulados: a) vender mais do que as empresas 

concorrentes de produtos similares; b) vender produtos diferenciais; c) obter maior 

lucratividade, independente da qualidade vendida.  
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2.8 MODELO CONCEITUAL-TEÓRICO 

 

No modelo conceitual-teórico (Figura 2) estão incluídos os constructos e 

as principais variáveis, identificadas na construção teórica que compõe os incentivos 

financeiros, o grau de internacionalização, o desempenho e a competitividade.  

 

Figura 2 - Constructos sobre os incentivos financeiros, o grau de 
internacionalização, o desempenho exportador e a competitividade internacional.  

 

 

Fonte - Dados elaborados pela pesquisadora. 
 

As variáveis de incentivos financeiros foram elaboradas com base nos 

programas de incentivos financeiros e com base nas variáveis de desempenho 

exportador destacadas por Carneiro (2007) 
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As variáveis de GRI, foram elaboradas a partir do modelo apresentado 

por Dorrenbacher (2000) e Floriani (2010). Já o desempenho exportador também 

retirado do modelo de variáveis mostrado por Carneiro (2007).  

As variáveis de competitividade foram elaboradas com base em Floriani 

(2010). Que tem a intenção de entender se o desempenho exportador da empresa 

gera a competitividade internacional. Assim os constructos foram elaborados de 

maneira a proporcionar uma análise através das repostas das empresas 

respondentes deste trabalho, se a competitividade internacional está ligada ao 

desempenho exportador da empresa.  

Este modelo foi desenvolvido através da intenção de pesquisa, que é 

analisar se o uso dos incentivos financeiros influencia no Grau de 

internacionalização, no desempenho exportador no na competitividade das PMEs 

exportadora de Santa Catarina. O modelo possibilita visualizar as variáveis que 

envolvem o constructo dos incentivos financeiros e relação de dependência das 

variáveis de GRI, desempenho exportador e competitividade das PMEs pesquisadas 

de Santa Catarina.  
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a população investigada, 

a amostra obtida, os procedimentos de coleta de dados e o tratamento a eles 

dispensados, a fim de alcançar o objetivo proposto na presente dissertação.  

A pesquisa científica proporciona ao pesquisador analisar os fatos 

que ocorrem em determinados momentos, como estes fatos ocorrem e que 

relação podem ter com as variáveis encontradas no ambiente a ser 

pesquisado. Segundo Guimarães (1948) o método cientifico aponta possíveis 

mecanismos para a resolução de problemas. 

 

3.1 ABORDAGEM DA PESQUISA E DEFINIÇÃO OPERACIONAL DOS 

TERMOS 

 

No presente trabalho foi utilizada a abordagem de multimétodos, ou 

seja, o uso de mais de um método de pesquisa. Creswell (1994) defende o uso 

do método qualitativo e quantitativo em uma mesma pesquisa. Segundo ele a 

ideia de mesclar os métodos, surgiu nos estudo de Campbell e Fisk no ano de 

1959, como uma tentativa de fornecer uma metodologia prática aos 

pesquisadores.  De acordo com  Brewer e Hunter (1989), apud HOPPEN et. al., 

(2000) o uso de mais de uma metodologia de pesquisa enfoca o princípio de 

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

problema de pesquisa, com a utilização de métodos diferentes, sejam similares 

ou até idênticos (FLORIANI 2010). 

O estudo abordou a pesquisa qualitativa e quantitativa de caráter 

exploratório e descritivo, sendo que num estudo exploratório, conforme 

descreve Sampieri, Collado e Lúcio (2006) o pesquisador não conhece os 

fenômenos que pretende pesquisar. Neste ponto parece evidente que o 

presente estudo se enquadra com a abordagem exploratória, uma vez que a 

pesquisadora buscou os dados para poder analisá-los.  

O caráter descritivo teve como principal objetivo possibilitar a 

compreensão do problema apontado pelo pesquisador. É característica 

também do caráter descritivo a obtenção de dados adicionais antes que se 

possa desenvolver uma abordagem. Este método possibilita ao pesquisador a 
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formulação do problema com maior precisão, o desenvolvimento de hipóteses, 

um modo de isolar variáveis e relações-chave para exame posterior, e 

estabelecer prioridades para futuras pesquisas.  

Cabe destacar que a pesquisa descritiva “[   ] observa, registra, 

analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los [   ]” (CERVO; 

BERVIAN; SILVA, 2007, p.61). Pode ainda descrever o comportamento de 

certa população ou os fenômenos apresentados no ambiente e explicar a 

relação entre as variáveis existentes. (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). Para 

Oliveira (1999), uma variável pode ser definida por tudo que representa de 

importante para justificar ou explicar características complexas de um 

problema. Justifica o caráter descritivo deste trabalho, onde serão analisados 

os diferentes pontos de vistas e experiências no uso dos incentivos financeiros 

nas exportações das PMEs catarinense. 

Referindo-se a definição dos termos, Lakatos e Marconi (1990) 

destacam que é de extrema importância a clareza nas definições dos termos 

citados no trabalho, para não deixar margem para interpretações dúbias aos 

leitores. Frente a estas considerações, o Quadro 16, apresenta:. 

Quadro 16 - Definição dos termos. 
Termos Definições Adotadas Autores 

Internacionalização 

A internacionalização das empresas podem 
ser entendidas como atitudes 
comportamentais para as atividades no 
mercado externo pressuposto básico para o 
desenvolvimento da empresa no processo de 
internacionalização, dá-se através do seu 
desenvolvimento doméstico, e que a 
internacionalização é a conseqüência de uma 
série de decisões incrementais. 
É um processo, pelo qual a empresa começa 
a operar em mercado fora da sua origem, 
tendo assim como desafio, buscar o melhor 
mercado para negociar seus produtos ou 
serviços.  

Johanson, 
Wiedershein (1975) 
 
Hitt; Ireland , 
Hoskisson (2002) 
Rodrigues (2004) 

Grau de 
Internacionalização 

O GRI é um conjunto de processos que pode 
ser identificado pelo envolvimento das 
empresas nas operações internacionais. 
Alguns autores defendem a idéia que o GRI 
pode ser medido pelo número de vendas no 
exterior, quantidade de países com que as 
empresas operam nas exportações número 
de funcionários no exterior. 

Dorrenbacher (2000) 
Floriani (2010) 

Desempenho 
Exportador 

Grau de atingimento dos objetivos.  
Desempenho estratégico de exportação e 
satisfação com operações de exportação) 

Cavusgil; Zou (1994) 
et al Caneiro (2007) 
 

Continuação. 
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Continuação. 
Termos Definições Adotadas Autores 

Incentivos Financeiros 

Conjuntos de ações desenvolvidas para 
apoiar e estimular a participação das 
empresas no mercado internacional. 
Neste estudo o conceito de incentivo foi 
direcionado para os incentivos financeiros. 
Incentivos financeiros são representados por 
linhas de financiamentos concedidas às 
empresas exportadoras para o 
desenvolvimento da produção (fase pré-
embarque) e a comercialização (fase pós-
embarque) de seus produtos destinados ao 
exterior. 

Garcia (2006) 

Competitividade 
Internacional 

Possibilidade de expansão da oferta das 
firmas com resultados superiores ao 
crescimento da respectiva demanda 
doméstica. Estratégias de crescimento no 
mercado externo.  
Desempenho competitivo de uma 
organização ou de uma nação é decorrente 
de um grande número de fatores que às 
influenciam de várias maneiras.  
A forma que as organizações podem 
influenciar os fatores determinantes de 
competitividade varia de uma para a outra, 
independente da relevância do fator, ele deve 
ser considerado quando do estabelecimento 
da estratégia organizacional. Os fatores 
determinantes da competitividade, conforme 
Coutinho e Ferraz (1994) podem ser 
apresentados em: internos à empresa, de 
natureza estrutural e de natureza sistêmica, 
ambos afetam as características do ambiente 
competitivo. 

Guimarães (1997); 
Porter (1999) 

Fonte - Adaptado de Johanson, Wiedershein (1975),  Hitt; Ireland , Guimarães (1997); Porter 
(1999); Hoskisson (2002), Rodrigues (2004), Dorrenbacher (2000), Floriani (2010) e Garcia 
(2006), Cavusgil; Zou (1994) et al Carneiro (2007) 

 

3.2 DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

A relação das variáveis permite definir o constructo incentivos 

financeiros, GRI, desempenho exportador e competitividade. O conceito pode 

ser definido teoricamente, mas não ser diretamente medido, ainda pode ser 

definido por diferentes graus de especificidades, variando de conceitos 

limitados a complexos ou ainda abstratos. Segundo Hair et al (2005), um 

construto não pode ser medido diretamente e sim aproximadamente através de 

indicadores múltiplos.  

Este trabalho apresenta variáveis relacionadas aos incentivos 

financeiros que o governo disponibiliza no mercado nacional para estimular as 
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exportações brasileiras. As variáveis relacionadas a este constructos são 

denominadas de ACC, ACE, PROEX e PROGER, percentual de financiado 

através do incentivos descritos, e a satisfação com o uso dos incentivos: 

melhorou muito o desempenho exportador da empresa; aumentou o volume de 

exportação; aumentou a capacidade de desenvolvimento de novos produtos 

para exportação; influenciou na ampliação de novos mercados importadores 

para a empresa; não sentiu dificuldade em adquirir nenhum dos incentivos 

financeiros; os programas de incentivos a exportação disponíveis atualmente 

são suficientes para fomentar as exportações brasileiras. Estas variáveis 

compõe a terceira parte do questionário e formam as variáveis independentes.  

Com base na literatura, a pesquisadora definiu as variáveis para 

medir o GRI das PMES, que foram medidas pelo número de vendas no 

exterior, tempo que opera no comércio exterior, a quantidade de países com 

que as empresas operam nas exportações; filial no exterior e departamento de 

exportação. Estas variáveis foram consideradas como o conjunto de variáveis 

dependentes para análise dos resultados.  

Ainda para responder as perguntas desta pesquisa, e com base na 

literatura, elaboraram-se as variáveis que compõe os constructos de 

desempenho exportador e competitividade. No desempenho exportador 

buscou-se saber se: após o inicio das exportações o volume de vendas 

aumentou; se a rentabilidade aumentou; se a produtividade operacional 

aumentou; se atingiu rápido crescimento; alcançou plenamente a expectativa 

da empresa com o inicio das exportações; se fortaleceu muito a posição 

estratégica da empresa com a atividade exportadora e por fim se apresentou 

desempenho satisfatório com as vendas no mercado externo.  Com estas 

variáveis pode-se verificar se o uso dos incentivos financeiros aumentou o 

desempenho exportador das PMEs exportadoras de Santa Catarina.  

As variáveis de competitividade também foram usadas para verificar 

se quanto mais as PMEs usam os incentivos financeiros, mais competitiva a 

empresa se torna. Para este constructo foram definidas variáveis que puderam 

ser padronizadas para calculadas as variáveis independentes dos incentivos 

financeiros. Desta forma foi possível observar se as PMEs alcançaram rápido 

crescimento; se melhorou a competitividade global; se fortaleceu a posição 

estratégica da empresa; se valorizou o mercado; se propiciou diversificação 
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geográfica e menor dependência do mercado externo; se fortaleceu a imagem 

da empresa; se propiciou ganhos em escala; se gerou maior capacidade de 

desenvolvimento de novos produtos, fortaleceu a posição competitiva da 

empresa e se propiciou acumulação de conhecimento e desenvolvimento de 

competências empresariais.  

 

3.3 COLETA DE DADOS E AMOSTRA 

 

A exportação tem sido o método mais utilizado pelas PMEs para se 

internacionalizar. Porém estudos sobre as formas de internacionalização das 

PMEs nos últimos vinte anos apontam que existe a necessidade de se 

identificar outros modos de internacionalização para este porte de empresas. 

 

3.3.1 Etapa Qualitativa 

A primeira fase da coleta de dados deste trabalho se deu através do 

método qualitativo, que objetivou investigar a percepção das PMEs que utilizam 

os incentivos financeiros para exportar seus produtos, a fim de identificar se 

estas empresas consideram que quanto mais incentivos financeiros elas 

utilizam, maior é o grau de internacionalização e se este fator melhora o seu 

desempenho exportador. Além disso, foram investigados novos indícios dentro 

do contexto estudado que puderam contribuir na etapa quantitativa. 

A pesquisa qualitativa é caracterizada por Malhotra (2001) como um 

conjunto de técnicas interpretativas, que possibilitam traduzir fenômenos 

sociais naturais com o objetivo de obter elementos considerados importantes 

para explicar tais fenômenos.  

Para esta primeira etapa de coleta de dados, foi usado o método de 

entrevista aberta ou profundidade (SIERRA, 1998), onde a pesquisadora 

elaborou com base nas leituras realizadas para este estudo, perguntas abertas 

com o propósito de investigar as experiências, as idéias e os valores que os 

entrevistados despendem ao objeto de estudo, conforme Apêndice A. De 

acordo com Godoi, Mello e Silva (2010 p. 307) “[...] a entrevista aberta ou em 

profundidade é um construto comunicativo uma forma de produção e 
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interpretação da informação através da análise dos discursos, e não 

simplesmente do registro do que falam os sujeitos [...]”.  

As informações levantadas com os entrevistados contribuem para a 

coleta dos dados, possibilitando à pesquisadora maior conhecimento do tema, 

e a identificação de algumas peculiaridades que o entrevistado fornecerá, 

podendo assim facilitar na clarificação e alcance dos objetivos.  

A utilidade da entrevista aberta é a pesquisa exploratória, que 

Segundo Malhotra (2001), possibilita ao entrevistador fazer uma análise 

pessoal do entendimento obtido dos os dados.   

O número de entrevistas, segundo Dillon et. al. (1994), Rossi e 

Slongo (1998) e Malhotra (2001) poderá ser definido pelo 

entrevistador/pesquisador de acordo com a qualidade das informações 

coletadas e que julgar suficientes para uma boa análise. O critério de 

julgamento para o encerramento das entrevistas, de acordo com Glaser e 

Straus (1967) poderá ser o de saturamento. A partir do momento que as 

entrevistas se mostrarem repetitivas poderão ser encerradas. (GLASER; 

STRAUS 1967). 

Quanto ao perfil das empresas selecionadas, pode-se dizer que 

estas se enquadram no perfil de PMEs, que segundo classificação do Sebrae, 

as pequenas empresas possuem até 99 funcionários, e a médias empresas até 

499 empresas. Quanto ao faturamento as pequenas empresas que faturarem 

entre 2,4 até 16 milhões por ano estão enquadradas como pequenas 

empresas. Já as que faturarem entre 16 a 90 milhões por ano atendem ao 

enquadramento de média empresa. (SEBRAE, 2011) 

Para a escolha das empresas para responder as perguntas, utilizou-

se de um banco de dados elaborado pela Federação das Indústrias e Comércio 

de Santa Catarina (FIESC), onde a pesquisadora adquiriu via email, 

possibilitando identificar as PMEs exportadoras do estado catarinense, e desta 

forma escolheu por acessibilidade cinco empresas para responder as 

perguntas.  

As perguntas foram elaboradas com base no conhecimento teórico 

adquirido nas literaturas selecionadas para dar suporte a este trabalho. Para 

dar validade e confiabilidade, efetuou-se um pré-teste com o questionário 
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elaborado. Esta fase muito importante para avaliar se as perguntas elaboradas 

apresentavam realmente coerência com o objetivo do trabalho.  

Passado pela fase do pré-teste efetuou-se as entrevistas com 

gerentes financeiros da área de exportação, das pequenas e médias empresas 

exportadoras de Santa Catarina, para obter informações suficientes para 

analisar a experiência que as PMEs exportadoras têm com o uso dos 

incentivos financeiros disponíveis no mercado nacional e para servir de 

experiência para a pesquisadora elaborar o instrumento de coleta de dados 

para a fase quantitativa. 

 A importância de fazer um pré teste é que com os resultados 

obtidos, foi possível de acordo com Martins e Theóphilo (2009, p. 94) identificar 

“[...] possíveis falhas, inconsistências, complexidade de questões formuladas, 

ambigüidades, perguntas embaraçosas, linguagem inacessível, etc [...]” Este 

momento é reservado para o aprimoramento, podendo inclusive ser aplicado 

mais de uma vez, mais obter a confiabilidade, a validade do instrumento.  

Portanto esta primeira fase serviu para auxiliar no planejamento da 

fase quantitativa. A partir dos resultados obtidos nesta fase, foi realizada uma 

nova revisão teórica, a fim de incorporar novos autores que corroboram com os 

resultados apresentados.  

O setor industrial das PMEs de Santa Catarina escolhidos para a 

entrevista foram: 

Quadro 17 - Setores industrial que foram entrevistados 
SETOR INDUSTRIAL 

Empresa 1 Revestimentos Cerâmicos 

Empresa 2 Tintas 

Empresa 3 Máquinas - Caldeira 

Empresa 4 Móveis em madeira 

Empresa 5 Revestimentos Cerâmicos 

Fonte - Dados da pesquisa. 

As empresas entrevistadas destacam 4 setores industriais distintos.  

 

3.3.2  Etapa Quantitativa 

 

A segunda etapa deste trabalho constitui-se da pesquisa 

quantitativa, que foi estruturada com base nos dados obtidos na etapa 

qualitativa. As pesquisas quantitativas de acordo com Malhotra (2001) são as 
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mais indicadas para demonstras opiniões e as atitudes explícitas e conscientes 

dos entrevistados, uma vez que o método utiliza-se de questionários 

estruturados. A pesquisa quantitativa serve para testar hipóteses, já que os 

resultados são mais concretos, possibilitando melhor interpretação dos dados.  

A população definida para este trabalho foi as Pequenas e Médias 

empresas exportadoras catarinenses, que segundo dados FIESC, totalizaram 

803 empresas. 

Com a lista das PMEs exportadoras de Santa Catarina, fornecida 

pela FIESC, iniciou-se os contatos telefônicos com cada uma das empresas, a 

fim de identificar a verdadeira população a ser investigada. Após os contatos 

efetuados, foi identificado que a população para investigação passou de 803 

empresas para 612 empresas exportadoras ativas. Sendo que 8 destas 

empresas, informaram que a política de empresa não permite que seja 

respondido questionários de qualquer natureza. Obteve-se então uma 

população de 604 das quais foram enviados os instrumentos de coleta de 

dados.   

Portanto, observa-se que um número considerável de PMEs já 

deixaram de exportar, outras empresas inseridas na lista de PMEs da FIESC, 

na realidade não se enquadram neste porte de empresa, e sim como grandes 

empresas, Trading Co., comercial exportadora e multinacionais. Os motivos 

que levaram estas empresas a deixarem de operar no mercado externo, 

segundo relato das empresas foi devido à desvalorização cambial. É 

necessário que seja feito uma atualização do  banco de dados desta federação. 

A amostra é caracteriza por um conjunto de elementos 

representativos da população a ser pesquisada, de modo que possa ser 

generalizado com os dados delineados para determinado universo (OLIVEIRA, 

2000). 

Antes de iniciar efetivamente a coleta de dados com todas as PMEs, 

foi feito um contato telefônico com apenas 50 empresas escolhidas 

aleatoriamente e enviado o questionário. O objetivo desta ação foi para verificar 

como as empresas responderiam melhor o questionário. Se o instrumento era 

bem entendido pelas empresas respondentes. Com os resultados recebidos foi 

então enviado ao restante das PMEs.  
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A coleta de dados ocorreu no período de novembro e dezembro de 

2011, e janeiro e fevereiro de 2012. 

Ao final obteve-se 70 questionários respondidos pelas MPEs 

exportadoras de Santa Catarina.   

A Tabela 7 abaixo demonstra o universo da pesquisa, bem como a 

população e a amostra.  

Tabela 7 - Universo e população. 

Situação Nr. % 

Empresas Cadastradas na Federação das Indústrias de Santa 
Catarina, como empresas exportadores. 

803 100 

Ligações telefônicas efetuadas 803 100 
Empresas que não exportam mais (identificadas pelos contatos 
telefônicos) 

142 17 

Empresas que informaram que não podem responder este tipo de 
coleta de dados 

8 1 

Empresas que não fazem parte do universo da pesquisa (Comerciais 
Exportadoras, Trading Co., e multinacionais) 

49 6 

Instrumentos de coleta de dados enviados por meio eletrônico (Google 
Doc, e emails) 

604 75 

Respostas Recebidas 70 11 

Fonte - Dados da pesquisa  

 Os questionários recebidos foram tabulados através do programa da 

Microsoft Office Excel 2007, onde se pode obter os dados cruzados para 

calcular através de regressão linear simples no programa SPSS.   

 

3.2 INSTRUMENTOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

Esta pesquisa consiste em um survey explanatório, com uma 

amostra não probabilística por conveniência por acessibilidade, a qual foi 

retirada de uma população através do instrumento de levantamento de dados 

denominado questionário estruturado. 

Esta fase apresenta-se com um formato diferente da etapa 

qualitativa em termos de coleta de dados.  

O questionário, Apêndice B, foi elaborado pela pesquisadora, com 

base nos resultados obtidos na fase qualitativa e com base no referencial 

teórico. A elaboração do questionário ocorreu nos meses de setembro e 

outubro de 2011. Antes de ser enviado as empresas pesquisadas, o 

instrumento passou por uma fase de pré teste, com  professores do Programa 

de Mestrado da UNIVALI, um professor/pesquisador na área de 

internacionalização da FURB, finalidade de avaliar se as perguntas estavam 
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claras e coerentes com o objetivo do trabalho. Esta fase de pré-teste durou um 

mês. Após os ajustes solicitados pelos professores o instrumento foi finalizado 

e formatado para ser enviado às PMEs exportadoras de Santa Catarina. 

Com a validação do questionário, foi possível colocar o instrumento 

desenvolvido no programa Word, em uma plataforma do Google Doc, onde a 

empresa recebeu um link por email, e ao acessar o link pode responder o 

instrumento de forma mais fácil.   

O questionário é um instrumento de coleta de dados que necessita 

ser elaborado com perguntas claras, que viabilize a mensuração daqui que o 

pesquisador deseja medir (MALHOTRA, 2001; VELDE et al. 2004). 

Durante o período do pré-teste, iniciou-se os contatos telefônicos 

para se apresentar as empresas e solicitar autorização para encaminhar os 

instrumentos de coleta de dados, bem como atualizar os endereços eletrônicos 

para posterior envio.  Neste contato, foi possível identificar a pessoa que iria 

responder o questionário e combinar a melhor forma de envio; se por email ou 

via on line (link do Google.doc). Pelo fato de ser uma amostra não 

probabilística, neste trabalho não poderá ser rigorosamente observada a 

representatividade da amostra em relação à população-alvo (GIL 1994). 

O questionário é uma técnica estruturada para coleta de dados, e 

consiste em um grupo de perguntas, que podem ser verbais ou escritas 

apresentadas a uma pessoa denominada como entrevistado. Segundo 

Malhotra (2001, p. 282), o questionário estruturado é composto por “perguntas 

que pré especificam o conjunto de repostas alternativas e o formato da 

resposta. Ainda destaca Malhotra (2001) que uma pergunta estrutura pode ser 

de múltipla escolha, dicotômica ou escalonada.  

As perguntas de múltipla escolha são aquelas em que o pesquisador 

oferece um rol de alternativas de respostas, e o entrevistado tem a 

possibilidade de escolher uma ou mais alternativas. Já as perguntas 

dicotômicas são as que apresentam duas alternativas de respostas, podendo 

ser sim ou não, concordo ou não concordo e as perguntas escalonadas são as 

que geram um conjunto continuo no qual se localiza os objetos medidos 

(MALHOTRA 2001).  

Para este trabalho foi usado como instrumento de coleta de dados o 

questionário estrutura com perguntas de múltiplas escolhas e dicotômicas. 



78 

 

Após algumas semanas do envio dos primeiros instrumentos via on 

line a pesquisadora observou que um número bem pequeno de empresas 

tinham respondido. Então, decidiu-se contatar novamente algumas empresas 

para saber se tinham recebido o link para responder o questionário e 

descobriu-se que algumas empresas tinham recebido o link com o questionário 

e acharam que se tratava de vírus e apagaram o mesmo. Assim foi enviado 

novamente para estas empresas.  

 

3.3 TRATAMENTO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

De acordo com Hair et al (2005) é importante a existência de um 

tratamento apropriado para a escolha dados estatísticos. Para isso é 

necessário ter clareza da definição do problema de investigação e dos 

objetivos que norteiam os temas conceituais.  

Neste estudo por se tratar de uma abordagem metodológica de 

multimétodos, sendo qualitativa e quantitativa, será utilizada um software para 

dar suporte no tratamento dos dados coletados, conhecido como Statistical 

Package for the Social Sciences Versão (SPSS) 19.0.  

A análise descritiva dos dados foi realizada através da construção de 

tabelas e quadros que constituíram em uma síntese das informações coletadas 

nas PMEs através da aplicação do questionário.  

O questionário foi enviado via e-mail para todas as PMEs 

exportadoras de Santa Catarina, utilizando a fonte de dados da Federação da 

Indústria e Comércio de Santa Catarina – FIESC, que apresenta uma tabela 

com 604 empresas exportadoras. 

Para a realização dos testes estatísticos foi adotado nível de 

significância de 5% e intervalo de confiança de 95%. E para investigar se 

quanto mais incentivos financeiros as PMEs utilizam maior será seu grau de 

internacionalização e melhor será o seu desempenho exportador, e também se 

melhora a competitividade da empresa, foi efetuada uma padronização das 

variáveis para ser calcular através de regressão linear simples.  

Análise de regressão é uma metodologia estatística que utiliza a 

relação entre duas ou mais variáveis quantitativas ou qualitativas. Nesta 
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metodologia os dados são calculados  de tal forma que uma variável pode ser 

predita a partir da outra ou outras (FIELD 2009). 

Segundo Field (2009), a regressão simples procura prever uma 

variável de saída a partir de uma única variável previsora, enquanto a 

regressão múltipla busca prever um resultado a partir de diversas variáveis 

previsoras.  

O caso mais simples de regressão é quando se tem duas variáveis e 

a relação entre elas pode ser representada por uma linha reta  Regressão 

linear simples. Este foi o modelo usado para obter as respostas dos resultados 

da pesquisa.  
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4 RESULTADOS DA PESQUISA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos neste estudo. 

Inicialmente apresenta-se o perfil das empresas respondentes. No item 

subseqüente expõem-se os resultados obtidos na pesquisa qualitativa, 

posteriormente apresenta-se o perfil das empresas respondentes na fase 

quantitativa, e a análise dos resultados obtidos, para assim conhecer se as 

empresas têm usado os incentivos financeiros disponíveis no mercado nacional 

e se o uso destes benefícios tem aumentado o grau de internacionalização e  

melhorado o desempenho exportador das PMEs de Santa Catarina, 

pesquisadas.  

 

4.1 RESULTADOS DA ETAPA QUALITATIVA   

 

Na etapa qualitativa identificou-se o tempo de atuação das empresas 

no mercado externo, onde das 5 (cinco) empresas participantes foi possível 

constatar dois grupos. O grupo 1 composto por aquelas empresas que estão 

entre 8 a 12 anos no mercado internacional (3 (três) empresas); o grupo 2 são 

aquelas empresas que estão há aproximadamente 20 anos atuando no 

mercado internacional (2 (duas) empresas). 

Quando questionadas sobre o que as motivou a ingressarem no 

mercado internacional, as razões se convergiram para a abertura de novos 

mercados e novas oportunidades e ampliação do volume dos negócios. O 

motivo principal foi a necessidade de crescimento do volume de negócios, e 

para manter são: a persistência, a adaptabilidade dos produtos e serviços nos 

mercados importadores e a competitividade dos preços oferecidos, é uma 

guerra (Empresa II – está há 12 anos no mercado).  Os motivos que levaram 

e que mantém a empresa no mercado exportador é a grande quantidade de 

oportunidades que o mercado externo possuí [...] (Empresa III – está há 8 

anos no mercado).[...] O mercado internacional se mostra muito vantajoso 

pela grande demanda. A escolha por abrir a exportação se fez por grandes 

oportunidades reconhecidas [...] (Empresa IV – está há 22 anos no 

mercado).Os resultados obtidos corroboram com o fator “mercado” sendo 

considerado um dos fatores motivadores para a inserção das empresas no 
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mercado internacional, apontados por Lopes e Gama (2004), Ruiz (2005) e 

Minervini (2005).  

Desse modo, o processo de internacionalização destas empresas foi 

distinto entre si, conforme o Quadro 18. 

Quadro 18 - Processo de internacionalização das PMEs de Santa Catarina. 

Empresa 1 Representantes comerciais; 

Empresa 2 
Vendas em regiões de fronteira entre Brasil e Paraguai, estimulando 
assim, o interesse em desenvolver novas regiões; 

Empresa 3 Aquisição por uma empresa Multinacional; 

Empresa 4 Distribuidores e missões empresariais; 

Empresa 5 Não respondeu esta pergunta. 

Fonte - Dados da pesquisa. 
 

Destaca-se que 3 (três) empresas se enquadram no Estágio 2 de 

Rowden (2001), cujo foco está na exportação indireta em função da limitação 

dos recursos. É que um dos nossos representantes já tinta muita experiência 

com vendas externas, ele foi contratado para vender no mercado interno, mas 

com a experiência dele e conhecimento de compradores no exterior, ele foi 

negociando alguns pedidos, aos poucos e como eles queriam muito exportar 

deu certo. Aí outros mercados foram aparecendo, depois começamos a 

participar das feiras [...] e fomos entrando em vários mercados (Empresa 1). 

Iniciou vendendo em regiões de fronteira entre Brasil e Paraguai, estimulando 

assim, o interesse em desenvolver novas regiões, todo mundo sempre [...] 

(Empresa 2). Através de seleção de distribuidores e também aproveitando 

missões empresariais, as quais nos apresentaram aos possíveis compradores 

nas rodadas de negócios (Empresa 4).  

É possível perceber que somente a Empresa 3 foi adquirida por uma 

multinacional, o que facilitou seu acesso ao mercado internacional, “A 

Tecnologia da empresa X foi adquirida de uma empresa Alemã, logo, a marca 

já era conhecida no mercado externo. Estruturamos a equipe de vendas, com 

representantes em vários países e com uma filial em Valência – Espanha a fim 

de explorar as oportunidades”. Percebe-se que a empresa 5 não respondeu 

esta pergunta, pois o entrevistado não soube responder. 

Ao serem questionadas sobre as vantagens obtidas na exportação as 

respostas se diversificaram, conforme demonstra o Quadro 19: 

Quadro 19 - As vantagens da exportação pelas empresas entrevistadas. 

Empresa 1 
a) Ser conhecida no mercado externo; 
b) Conhecimento das tendências dos outros mercados; 

MRE (2004), 
Vieira (2005) 

Empresa 2 a) Expansão, fortalecimento e internacionalização da McDougall e 
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marca; 
b) Aumento de faturamento; benefícios Fiscais 

(Drawback) e financeiros; 
c) Câmbio devido às movimentações de importação e 

exportação. 

Oviatt (1996), 
MRE (2004), 
Vieira (2005) 

Empresa 3 
a) Aumento de participação no mercado; 
b) Utilização total das horas de fabricação disponíveis. 

MRE (2004), 
Vieira (2005) 

Empresa 4 

a) Valorização da nossa marca, tendo ela exposta no 
mundo; 

b) A empresa não fica restrita ao mercado nacional 
nem internacional, pois pode administrar as 
situações de altas e baixas em ambos os mercados 
que são bem estruturados. 

MRE (2004), 
Vieira (2005) 

Empresa 5 

a) Melhoria na qualidade do produto em função de ter 
que adaptá-lo ao mercado internacional; 

b) Redução da capacidade ociosa aumentando a 
produção reduzindo custo em função da produção 
em escala. 

McDougall e 
Oviatt (1996), 
MRE (2004), 
Vieira (2005 

Fonte - Dados da pesquisa. 

Ademais convém salientar, de acordo com Rocha (2003), Almeida 

(2007) e Forte e Moreira (2007), que mesmo diante das vantagens 

supracitadas, a participação destas empresas no mercado internacional ainda é 

muito incipiente. Desse modo, como forma de ampliar esta participação no 

mercado internacional, o governo federal brasileiro instituiu os incentivos de 

créditos financeiros com financiamento de curto, médio e longo prazo para 

fomentar as exportações de PMEs (CACERES, 2001; COELHO; LARA, 2003).  

Sobre os incentivos financeiros, 4 (quatro) das 5 (cinco) empresas 

pesquisadas utilizam estes incentivos. Os incentivos mais destacados são 

demonstrados no Quadro 20. 

Quadro 20 -  Incentivos financeiros utilizados pelas empresas pesquisadas.  

Empresa 1 ACC. 

Empresa 2 Não temos usado faz um tempo. 

Empresa 3 ACC, ACE e FINAME do BNDES. 

Empresa 4 ACC, ACE e PROEX. 

Empresa 5 ACC e ACE. 

Fonte - Dados da pesquisa. 

Pode-se observar que a empresa 2 faz um tempo que não utiliza os 

incentivos financeiros para a exportação. Já nas outras 4 (quatro) empresas os 

incentivos mais destacados foram Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC)  

o Adiantamento sobre Cambiais Entregues (ACE). O ACC é um financiamento 

com o objetivo de subsidiar todos os custos inerentes ao processo produtivo da 

mercadoria a ser exportada, antes do embarque da mercadoria, enquanto o 

ACE é um financiamento de antecipação de crédito da exportação, após o 

embarque da mercadoria (BANCO DO BRASIL, 2011). Segundo a Empresa 5, 
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a empresa atualmente utiliza o ACC, que apesar de ter juros mais altos que os 

praticados no mercado internacional, ainda são menores do que captar recurso 

no mercado nacional. Os menores juros são oferecidos pelo Banco do Brasil 

em caso de ACE e PROEX, mais esses têm muitas exigências como carta de 

crédito ou seguro de crédito a exportação, sendo que atualmente não existem 

seguradoras que trabalhem com o mercado de revestimento cerâmico Vale 

ainda frisar que os argumentos da Empresa 5 faz referência aos altos juros 

relativo aos financiamentos ACC e ACE. Segundo ela, mesmo os juros sendo 

elevados em relação ao mercado internacional, ainda é mais vantajoso captar 

recursos no mercado nacional.  

A Empresa 4 foi a única que utiliza o Programa de Financiamento as 

Exportações(PROEX), as demais empresas evidenciaram dificuldades em 

adquirir este incentivo devido a burocracia no acesso. O PROEX é um incentivo 

que somente é oferecido pelo governo por intermédio do Banco do Brasil com 

recursos do tesouro nacional. As exigências para o acesso a este 

financiamento, é que as empresas exportadoras somente serão contempladas 

se possuírem um faturamento bruto anual de até R$ 600 milhões e prazos de 

pagamento definido para as exportações sejam acima de 180 dias (BANCO DO 

BRASIL, 2011). Já a Empresa 3 mencionou que utiliza o FINAME/BNDES – 

Financiamento para Aquisição de Máquinas e Equipamentos. Segundo 

informações obtidas pelo BNDES (2011, p.1), este financiamento ocorre “[...] 

por intermédio de instituições financeiras credenciadas no BNDES, para 

produção e aquisição de máquinas e equipamentos novos, de fabricação 

nacional, credenciados no BNDES”. 

Não se pode deixar de considerar que é curioso conhecer se estes 

incentivos financeiros influenciaram no desempenho exportador destas 

empresas. Segundo a Empresa 1, Sim no desempenho sim, porque ajuda no 

capital de giro, é bem vantajoso sim. Com os recursos do ACC só vamos 

comprando as matérias prima e girando as exportações. Já a Empresa 3 

destaca que Indiretamente sim, pois a empresa teve um aumento de 

faturamento advindo das exportações e isso não estava no planejamento 

inicial. A empresa estava preparada para exportar, mas não era o objetivo 

principal dela. E a Empresa 4 reforça que Sim, hoje a empresa consegue 

produzir com custo mais baixo e com isso ganhou mais competitividade no 
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mercado externo, o que afetou gradualmente e de forma positiva nosso 

faturamento. Pode-se observar nos comentários dessas 3 (três) empresas que 

os incentivos financeiros influenciaram no seu desempenho, inclusive teve 

impacto no capital de giro, aquisição de matéria-prima, aumento de 

faturamento, baixo custo e mais competitividade. O que chamou a atenção é 

que somente em 1 (uma) empresa os incentivos financeiros não influenciaram 

no seu desempenho, conforme afirmações da Empresa 5 “Creio que não 

diretamente e nada tão significativo”. 

Ao atentar para os argumentos proferidos pela Empresa 5 em que não 

obteve benefícios diretamente com os incentivos financeiros, questionou-se 

sobre as experiência desta a respeito da utilização destes benefícios. A 

Empresa 5 contribui dizendo que o mercado oscila bastante sendo que há 

momentos em que os bancos oferecem linhas e outros que os bancos 

restringem e aumentam taxas. Mas, o período que a empresa mais sentiu essa 

restrição foi na última crise, onde apesar de cumprir sempre os prazos para 

liquidação dos contratos e apresentação dos documentos ficou complicado 

conseguir realizar as antecipações do crédito. Além disso, a maioria dos 

bancos analisa documentos de exportação assim como países para os quais a 

empresa exporta para aprovar as linhas. Desse modo, fica evidente que a 

Empresa 5 em função da crise internacional de 2008 sofreu grandes impactos 

em função das taxas de juros, inclusive com o cumprimento dos prazos para a 

liquidação dos contratos e a apresentação dos documentos necessários para 

as antecipações de créditos. 

Sobre as experiências das demais empresas quanto a utilização dos 

incentivos financeiros, estas tiveram a seguinte avaliação conforme 

demonstrado no Quadro 21.  

Quadro 21 - Experiências sobre a utilização dos incentivos financeiros pelas 
empresas pesquisadas. 
Empresa 1 São experiências boas, sei lá. É vantajoso. 

Empresa 2 Não respondeu este questionamento.  

Empresa 3 
Quando decidimos que vamos usar algum dos benefícios, o nosso 
financeiro já se programa, pois os recursos demoram muito para serem 
liberados em função da burocracia. 

Empresa 4 Pouca ainda, ainda existe muitos detalhes a serem aprendidos. 

Fonte - Dados da pesquisa. 

Pode-se dizer que 2 (duas) empresas aprovam as experiências 

obtidas, ao alegarem que é vantajoso, mas burocrático. No entanto, 1 (uma) 
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empresa ainda percebeu poucos resultados, tendo em vista o baixo 

conhecimento que esta tem sobre estes incentivos. Segundo os dados da 

FIESC (2010), alguns incentivos disponibilizados pelo governo são pouco 

utilizados pelas empresas exportadoras de Santa Catarina, esta pouca 

utilização pode estar ligada ao desconhecimento das empresas, ou dificuldades 

encontradas por elas para usufruir dos benefícios. 

Para entender como está a situação das empresas, questionou-se 

como está o desempenho das exportações em 2011.  

Quadro 22 - Situação do desempenho exportador das empresas pesquisadas. 
Empresa 1 Está bem devagar, poucos clientes neste momento, várias ACC em aberto. 

Empresa 2 

Temos alcançado os objetivos planejados e investindo na prospecção de 
novos mercados, um pouco prejudicado pelo câmbio, mas, que buscamos 
superar com a melhoria de competitividade e repasse de preço (quando 
possível). 

Empresa 3 

O mercado externo tem grande participação nos negócios da empresa em 
torno de 50% dos produtos produzidos pela empresa são destinados ao 
mercado externo. A projeção de crescimento não é muito alta, já que temos 
um grande mercado interno no Brasil. [...] a empresa não pensa em 
aumentar muito mais que este percentual, já que o dólar não se torna 
atrativo no momento para exportações. 

Empresa 4 
Hoje a exportação responde por cerca de 40% à 50% do faturamento total 
da empresa. Isso mostra que nossa empresa esta bem internacionalizada.  

Empresa 5 
Creio que como a maioria das outras muitas empresas de cerâmica, 
exportando aproximadamente 50% do que exportava há quatro anos. 

Fonte - Dados da pesquisa. 

Nota-se que somente a Empresa 1 considera que as exportações estão 

num rítmo lento. As demais empresas se apresentam otimistas, inclusive 

abrindo a possibilidade de ampliar para novos mercados, 3 (três) empresas 

reservam 50% da sua produção para o mercado externo, número esse 

considerado arrojado pelo porte destas empresas.  

O Quadro 23, abaixo apresenta a síntese das respostas obtidas na 

etapa qualitativa.  

Quadro 23 -  Síntese das respostas da etapa qualitativa. 

Perguntas Respostas 

Quais os motivos que levaram a sua empresa 
a exportar? E hoje, quais os motivos que 
mantém a sua empresa no mercado 
exportador? 

Abertura de novos mercados, novas 
oportunidades, ampliação do volume de 
negócios, vantajoso pela grande demanda 

Quantos anos sua empresa exporta? 
 

Empresas com 8 anos de experiências no 
mercado externo, empresas com 12 anos, 
empresas com 22 anos exportando. 
 

Como se inseriu no mercado internacional? Através de exportação direta e indireta. Com 
representantes no exterior, através de 
distribuidores e participação em missões 
empresariais, vendas em região de fronteiras, 
aquisição de uma empresa multinacional  
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Quais as vantagens que sua empresa obtém 
em vender seus produtos no exterior? 

Ser conhecido no mercado externo, expansão, 
valorização da marca, uso da capacidade de 
produção, aumento do faturamento, melhoria 
na qualidade do produto, experiências com 
mercados estrangeiros, aumento da 
participação no mercado, etc.  

Conhece algum beneficio financeiro disponível 
no mercado nacional? 

A maioria das empresas respondentes 
conhece e usa algum dos incentivos 
financeiros. Os mais apontados foram: ACC, 
ACE, Proex.  

O uso dos incentivos financeiros influenciou 
no grau de internacionalização e no 
desempenho exportador da empresa?  

Para a maioria das empresas respondentes o 
uso dos incentivos influenciou no 
desempenho exportador da empresa. No GRI 
pouco mencionado.  

Qual sua experiência na utilização de 
incentivos financeiros? 

Experiências boas, ainda existem detalhes a 
serem aprendidos.   

Como está o desempenho das suas 
exportações hoje? 

Objetivos alcançados, está caminhando 
lentamente. Redução nas vendas para o 
mercado externo devido a crise dos EUA.  

Fonte - Dados da pesquisa. 

 

As respostas obtidas nesta etapa demonstram que as empresas 

respondentes conhecem os incentivos financeiros, algumas utilizam ou já 

utilizaram estes benefícios criados pelo governo para fomentar as exportações. 

Pode-se perceber que para a maioria das empresas respondentes o uso dos 

incentivos financeiros influenciou no desempenho exportador da empresa e no 

GRI, motivando a pesquisadora continuar com as pesquisas.  

Ciente de que o comércio exterior é de extrema importância para o 

desenvolvimento do país, o governo tem criado uma variedade de produtos 

com a finalidade de incrementar as exportações. Tais produtos contribuem 

consideravelmente às empresas que buscam internacionalizar-se através da 

exportação. Os benefícios observados no incentivos financeiros possibilitam a 

inserção de  seus produtos no mercado internacional. (FERREIRA et al 2005) 

 

4.2 RESULTADOS DA ETAPA QUANTITATIVA – DESCRIÇÃO DOS DADOS 

 

Os resultados da etapa quantitativa estão divididos em duas partes. 

A primeira constitui-se do perfil das empresas pesquisadas para um melhor 

entendimento. Enquanto a segunda parte expõe as relações estatísticas 

observadas entre as variáveis com uma análise de cada reação. 
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4.2.1 Perfil das empresas pesquisadas 

 

A amostra desta pesquisa é constituída 70 empresas que operam no 

mercado externo. Das empresas respondentes 58 PMEs produzem no 

mercado interno e exportam. Enquanto 12 empresas possuem algum tipo de 

filial no exterior. 

Inicialmente apresentam-se os dados gerais de mercado das 

empresas respondentes. A Tabela 8 mostra os setores das PMEs, bem como a 

quantidade de empresas em cada setor e o percentual que estes setores 

representam no total das empresas que se dispuseram a responder o 

questionário.  

Tabela 8 - – Setor de atuação da empresa. 
Setor Industrial F % 

Indústria madeireira e de moveis 18 25,71 

Indústria de material para construção 12 17,14 

Indústria de têxteis, confecções em geral 11 15,71 

Indústria metal-mecânica 8 11,43 

Indústria Química e Petroquímica 7 10,00 

Construção civil 5 7,14 

Indústria Alimentícia 4 5,71 

Indústria Automobilística 2 2,86 

Indústria de borracha e plástico 2 2,86 

Indústria de eletrônicos 2 2,86 

Serviços de transportes 2 2,86 

Indústria farmacêutica, de higiene e de cosméticos 1 1,43 

Indústria de mineração, extração de minérios, gás,  petróleo 1 1,43 

Serviços de comunicação 1 1,43 

Indústria Gráfica 1 1,43 

TOTAL DE RESPOSTAS 77 110,00 

TOTAL DE ENTREVISTAS 70 100,00 

Fonte - Dados da Pesquisa (2012). 

 

As empresas respondentes estão inseridas em setores distintos. 

Percebe-se que o estado de Santa Catarina participa do comércio exterior com 

oportunidades de negócios bem diversificados. Passando pelo setor da 

construção civil, indústria de material para construção, indústria automobilística, 

indústria têxtil e confecção em geral, indústria madeireira e de móveis, indústria 

química, indústria alimentícia, entre outras. As descritas aqui são as que 

aparecem em maior destaque na Tabela 8 a cima. 
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A indústria catarinense é a quinta maior do país em número de 

empresas (43 mil) e de trabalhadores (476 mil). E tudo isso em um estado que 

ocupa apenas 1,10% do território nacional (SANTA CATARINA, BRASIL 2010).  

Das empresas respondentes o setor de madeiras e móveis se 

destaca com 26%, seguido pela indústria e materiais para construção com 17% 

e pela indústria têxtil e de confecção que representa 16% das empresas 

respondestes da pesquisa.  

A quantidade de países que as PMEs catarinenses tem exportado 

está listados na Tabela 9 a seguir. 

Tabela 9 - Quantidade de países exportadores 

Alternativa F % 

Até 2 22 31,43 

De 3 a 4 12 17,14 

De 5 a 6 11 15,71 

De 7 a 8 5 7,14 

De 9 a 10 6 8,57 

De 11 a 12 4 5,71 

Acima de 12 10 14,29 

Total 70 100,00 

Fonte - Dados da pesquisa (2012). 

Observa-se que 31,43% das empresas respondentes exportam para 

até dois países, enquanto 17% participam da atividade exportadora com até 4 

países. Para mais de 10 países somente 14,29% das PMEs exportam, 

Para Ietto-Gillies (2001), a intensidade das atividades internacionais, 

é indispensável medir a extensão geográfica, levando em conta o número de 

países onde a empresa atua, o índice de concentração espacial das atividades 

desenvolvidas pela empresa, e o nível de dispersão das atividades da empresa 

focando áreas específicas.  

Os principais países que as PMEs têm exportado nos últimos anos 

estão representados na Tabela 10. Observa-se que as exportações das PMEs 

estão bem distribuídas, desta forma pode-se dizer que as PMES se preocupam 

em diversificar os riscos, não ficando refém de um único país, o que pode 

ocasionar problemas, caso este país tenha alguma dificuldade econômica, 

refletindo no exportador.  
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Tabela 10 - Principais países exportadores 
Principais Países de exportação  

Argentina  29 Venezuela 4 
Estados Unidos 22 Bélgica 3 
Uruguai 22 Perú 3 
Paraguay  17 Austrália 2 
Chile 14 El Salvador  2 
Bolivia 13 Panamá 2 
Alemanha 12 Portugal 2 
Itália  9 Republica Dominicana 2 
Inglaterra 8 Trinidad e Tobago 2 
Africa do Sul 7 Antilhas Holandesas  1 
Canadá  6 Coréia do Sul  1 
Angola 5 Costa Rica 1 
Espanha 5 Espanha 1 
Mexico  5 Guatemala 1 
China  4 Honduras 1 
Colombia 4 Indonésia 1 
Equador  4 Malasia  1 
Israel 4 Nicaraguá 1 
Reino Unido 4 Rússia 1 

Fonte - Dados da Pesquisa (2012). 

Os países da América do Sul se apresentam como um dos principais 

destinos das exportações do estado catarinense, este fato pode estar 

relacionado com a menor distância psíquica entre os países que integram a 

América do Sul. Conforme Johason e Vahle (1977), a distância psíquica é o 

distanciamento causado pelas diferenças de linguagem, cultura, 

desenvolvimento industrial, os quais somam fatores dificultantes no processo. 

Vale ressaltar que os Estados Unidos também é destino de muitas 

das exportações das PMEs catarinenses. Das 70 empresas respondentes 22 

exportam para os EUA.  

Alguns dos países europeus como Alemanha, Inglaterra e Itália, 

também estão no rol dos países que as PMEs catarinenses exportam seus 

produtos. 

Quanto aos produtos mais exportados pelas PMEs de Santa 

Catarina a Tabela 11, destaca conforme respondido pelas empresas.  

Tabela 11 - Produtos mais exportados. 

Produtos mais exportados 

Tags Escadas de Ferro/Escaleras  

Fechaduras eletrônicas Serra Fita 

Peças de Aço Cadeiras em Madeira estofadas 

Óculos de Sol Compensados de Pinus 

Chapas de PS texturizadas Esmaltes para chapa de aço 

Continuação 



90 

 

Continuação 

Produtos mais exportados 

Equipamentos para avicultura: comedouros e 
bebedouros. 

Móveis de Pinus maciço 

Revestimentos Cerâmicos Tintas, Vernizes e Solventes 

Haste sapatilha Fritas e Colorifício para Ind.  Cerâmica 

Granilha Extrusoras  

Molduras de Madeira Aparelhos de musculação 

Mel Natural Estofados 

Tintas para Móveis de madeira Madeira Serrada 

Sabão em pedra Lingeries de Luxo 

Carne de Porco Pijamas infantis e adultos 

Telhas Esmaltadas Vitrificadas Molduras para construção civil 

Batente de porta (Flat Jambs) Laminas de Madeiras 

Jaquetas de couro Farinha de mandioca 

Biquinis Tijolos Refratários 

Cadeiras em Madeira Carrocerias para caminhão. 

Cabos de ferramentas de madeira. Granilha e Corantes 

Portas de Madeira de Pinus Tintas e vernizes 

Máquinas de Borbados Fechaduras Eletrônicas 

Máquinas para Ind. Moldureira Prensa para Ceramica (moldes) 

Telhas de Cerâmica Assento, tubo de descarga 

Granilha e corante cerâmico Arroz 

Lâminas de Pinus Produtos Químicos  

Máquinas para envase de tintas Máquinas e Peças 

Roupas para Surf Descatáveis Plásticos 

Disco e Tambores de Freio Zíppers (diversos) 

Blocos Refratários para Fornos Industriais Travesseiros de espumas 

Fonte - Dados da pesquisa (2012). 

Corroborando com a diversificação dos setores industriais de Santa 

Catarina, o estado se destaca com uma gama de produtos produzidos e 

exportados para os diversos países. Desde maquinários para diversos fins, 

móveis, roupas, produtos químicos, madeiras e até travesseiros de espuma. 

Este mix de produtos demonstra o quanto o estado catarinense tem potencial 

aumentar a sua economia pela diversificação produzida.  

Apesar das dificuldades que as PMEs encontram em exportar, elas 

não desistem e estão sempre buscando alternativas para expandir seus 

negócios e se manter competitivas no mercado externo. Prova disso é o 

fortalecimentos e crescimento dos  setores industriais de Santa Catarina.  

Para proporcionar um atendimento qualificado para os clientes no 

mercado externo e instruir a organização dos procedimentos da sistemática do 
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processo de exportação, algumas empresas mantém um departamento de 

exportação na própria empresa com profissionais experientes. 

Com o objetivo de conhecer a realidade das PMEs catarinenses 

quanto ao número de funcionários diretos, inclusive os profissionais que atuam 

no departamento de exportação destas empresas, incluiu-se no questionário de 

coleta de dados estas perguntas. A intenção é saber se a PMEs mantêm 

profissionais internamente para realizar os procedimentos de exportação e 

negociações com o mercado externo ou se estas empresas atuam através de 

terceirização das atividades relacionadas ao mercado externo. Ou seja, se o 

volume de exportação que estas empresas têm, comporta um departamento 

exclusivo para assuntos internacionais. A Tabela 12 mostra o número de 

funcionários que trabalham nas PMEs catarinense.  

Tabela 12 – Quantidade de funcionários. 
Bloco F % 

50 26 37,14% 
100 15 21,43% 
150 8 11,43% 
200 6 8,57% 
250 3 4,29% 
300 4 5,71% 
350 1 1,43% 
400 2 2,86% 
Até 499 5 7,14% 

TOTAL 70 100,00% 

Fonte - Dados da pesquisa (2012). 

Já a Tabela 13 apresenta quantas empresas tem seu próprio 

departamento de exportação. Este dado é trabalhado nas análises de 

regressão para saber que o fato da empresa manter um departamento de 

exportação interno, influencia no desempenho e na competitividade da 

empresa.   

Tabela 13 – Funcionários na exportação. 

ALTERNATIVA F % 

0 22 31,43% 

1 11 15,71% 

2 21 30,00% 

3 8 11,43% 

4 5 7,14% 

5 3 4,29% 

TOTAL 70 100,00% 

Fonte - Dados da pesquisa (2012). 
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Os dados apresentados mostram que 22 empresas não têm 

departamento de exportação interna. Já 21 empresas têm dois funcionários no 

departamento de exportação. No geral pode-se dizer que 48 empresas têm um 

departamento de exportação na própria empresa.  

A Tabela 14 abaixo apresenta o ano de fundação das PMEs.  

Tabela 14 – Ano de Fundação. 

Ano de Fundação Número de. Empresa 

1960 a 1970 1 

1971 a 1980 11 

1981 a 1990 25 

1991 a 2000 27 

2001 a 2011 6 

Total 70 

Fonte - Dados da pesquisa (2012). 

Os anos 90 são apontados como predominante na fundação de 

novas PMEs no estado catarinense, e conforme já destacado na Tabela 8, os 

setores de atuação destas empresas são os mais diversos.  

Quanto ao faturamento das empresas que exportam, pressupõe-se 

que é um ponto bem importante, já que este fator respondem as expectativas 

das empresas se manterem no mercado externo. 

Tabela 15 – Faturamento Geral (2012). 

ALTERNATIVA  F % 

De: R$ 10.000,00 a R$ 50.000,00 2 2,86 

De: R$ 51.000,00 a R$ 100.000,00 1 1,43 

De: R$ 101.000,00 a R$ 150.000,00 5 7,14 

De: R$ 151.000,00 a R$ 200.000,00 9 12,86 

De: R$  201.000,00 a R$ 250.000,00 10 14,29 

A cima de R$ 251.000,00 43 61,43 

TOTAL 70 100,00 

Fonte - Dados da Pesquisa (2012). 

Observa-se que 61% das empresas faturam atualmente a cima de 

R$ 251.000,00. O que mostra que o volume de exportação ou o valor agregado 

aos seus produtos são significativos. 

Quanto perguntado para onde as PMes tem escoado seus produtos 

nos últimos cinco anos, observa-se que: Estados Unidos, México e Canadá, 

América Central e do Sul, Europa, Ásia, Austrália e Nova Zelândia e África do 

Sul, tem sido alguns dos destinos mais representativos na exportação destas 

empresas, conforme destacado na Tabela 16 a seguir.  
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Tabela 16 – Mercados exportados nos últimos 5 anos. 

Mercados F % 

América do Sul 47 67,14 

Europa 31 44,29 

América do Norte  47 67,14 

África  21 30,00 

América Central 18 25,71 

Ásia 10 14,29 

Austrália e Nova Zelândia 2 2,86 

TOTAL DE RESPOSTAS 176 251,43 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 70 100,00 

Fonte - Dados da pesquisa (2012). 

Pode-se concluir que os mercados da América do Sul e América do 

Norte, tem sido o destino das exportações das PMEs catarinense nos últimos 5 

anos. Representados por 67% das empresas tem exportação para estes 

países. O mercado europeu também apresenta significância na importação de 

produtos do estado catarinense, com 39%.  

Outro mercado chama a atenção é o mercado africano, que mostrou 

que as negociações com este mercado são bastante importantes para o 

estado.  

  

4.2.1 Dados gerais de internacionalização  

 

As PMEs assim como as grandes empresas buscam formas de 

vender e distribuir seus produtos no exterior. As diversas modalidades de 

atuação em mercados estrangeiros, em algum momento se adequada a política 

da empresa e atende suas necessidades.   

Quanto as PMEs pesquisadas em Santa Catarina, é possível 

observar uma diversificação de formas utilizadas para exportarem seus 

produtos, conforme demonstrado na Tabela 17, a seguir.  

Tabela 17 – Métodos de Atuação no mercado estrangeiro. 

Operações F % 

Exportação direta 50 71,43 

Representante exclusivo no exterior 41 58,57 

Exportação indireta 19 27,14 

Representante no mercado interno - Traders 7 10,00 

Filial no mercado externo 7 10,00 

Continuação 
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Continuação 

Operações F % 

Licenciamento 1 1,43 

Escritório de comercialização próprios no exterior 1 1,43 

Joint Venture/ parceria no exterior 0 0,00 

Centros de distribuição próprios 0 0,00 

Produção própria no exterior 0 0,00 

Produção terceirizada no exterior 0 0,00 

Franquias 0 0,00 

TOTAL DE RESPOSTAS 126 180,00 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 70 100,00 

Fonte - Dados da Pesquisa (2012). 
 

A modalidade de exportação direta é a mais utilizada pelas PMEs 

catarinense para enviar seus produtos para o mercado externo, conforme 

apresentado na Tabela 16, representando 72% das empresas pesquisadas.  

Esta modalidade de exportação a empresa fabricante conduz todo o 

processo de exportação, desde o inicio até a finalização do negocio com a 

emissão da respectiva nota fiscal, faturada diretamente para o importador no 

exterior. (GARCIA, 2001). 

Outra modalidade com destaque na pesquisa foi a utilização da 

exportação indireta, representando um percentual de 27% das empresas 

respondentes nesta pesquisa. Esta modalidade caracteriza-se pelo uso de 

interveniente comercial localizado no Brasil. Esta interveniência pode ser 

praticada por diversos tipos de empresas, desde que esteja previsto em seu 

objetivo social (GARCIA 2001).  

Vale ainda destacar o uso de outras formas de exportação são 

utilizadas pelas PMEs catarinense. Como por exemplo, o uso de representante 

no exterior com 42%, representante no mercado interno (Traders) 7%, e ainda 

é utilizado a modalidade de licenciamento de exportação, filial no mercado 

exterior e escritório de comercialização próprio no mercado exterior.  

Conforme informada 12 empresas operam com algum tipo de filial no 

exterior. A Tabela 18 apresenta qual o tipo de filial estas empresas operam no 

mercado externo  
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Tabela 18 - Tipo de Filial no exterior. 

ALTERNATIVA F % 

Centro de Distribuição 7 58,33 

Fábrica Própria 4 33,33 

Escritório 3 25,00 

Fábrica terceirizada 1 8,33 

Franquias 1 8,33 

Lojas Próprias 0 0,00 

Centro de Desenvolvimento 0 0,00 

TOTAL DE RESPOSTAS 16 133,33 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 12 100,00 

Fonte - Dados da pesquisa (2012). 

 

Das empresas respondentes, 12 delas possuem algum tipo de filial 

no exterior para melhor atender sua demanda. Das 12 empresas, 7 delas 

atuam com centros de distribuição.  

Os centros de distribuição é uma opção estratégica para que as 

empresas possam atuar mais próprios de seus clientes, reduzindo as 

distancias, atendendo a demanda do mercado local (estoques), e diminuindo 

os riscos da internacionalização. (MIVERVINE, 2001) 

A fabricação própria também aparece na tabela, com 4 empresas, 

com produção no mercado externo, assim como os escritórios de negócios 

também tem destaque com 3 empresas atuam com escritórios no exterior. Uma 

empresa tem produção terceirizada e uma empresa possui uma franquia no 

mercado externo.  

Os países dos quais as PMEs operam com filial no exterior estão 

listados na Tabela 19, a seguir.  

Tabela 19 - Localização das Operações. 

ALTERNATIVA F % 

México  5 41,67 

Argentina  3 25,00 

Colômbia 3 25,00 

Estados Unidos 2 16,67 

Itália  2 16,67 

Alemanha 1 8,33 

Austrália 1 8,33 

Bélgica 1 8,33 

Continuação 
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Continuação 

ALTERNATIVA F % 

Bolívia 1 8,33 

China  1 8,33 

Espanha 1 8,33 

França  1 8,33 

Inglaterra 1 8,33 

Israel 1 8,33 

Paraguai  1 8,33 

Peru 1 8,33 

Honduras 1 8,33 

TOTAL DE RESPOSTAS 27 225,00 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 12 100,00 

Fonte - Dados da Pesquisa (2012). 

Cabe ainda salientar que as subsidiárias das PMEs estão 

distribuídas em países distintos, como America do Sul, América Central, 

América do Norte, entre outros continentes. Observa-se com estes dados que 

as PMEs têm buscado instalar subsidiárias em países geograficamente 

distantes do Brasil. Os países do Mercosul, os quais tem mais proximidade 

com o Brasil, as PMEs mantém subsidiárias somente com a Argentina com 3 e 

somente uma no Paraguai, enquanto o Uruguai nem aparece na tabela. Isto 

mostra que a distância geográfica não é obstáculos para a internacionalização 

das PMEs catarinense. Assim quanto mais distante do país exportador, mais 

presente as empresas precisam estar. (JOHANSON; VAHLNE 1977) 

O ano de instalação das filiais no mercado externo está listadas na 

Tabela 20, e mostra que a maioria das PMEs possuem mais de 5 anos de 

experiência com a instalação da filial no exterior. Cabe ressaltar ainda que 4 

empresas possuam mais de uma filial no exterior.  
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Tabela 20– Anos da instalação da 1ª. Subsidiária no exterior. 

ALTERNATIVA F % 

41 anos 6 50,00 

8 anos 6 50,00 

21 anos 5 41,67 

7 anos 4 33,33 

10 anos 2 16,67 

14 anos 1 8,33 

12 anos 1 8,33 

6 anos 1 8,33 

1 ano 1 8,33 

TOTAL DE RESPOSTAS 27 225,00 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 12 100,00 

Fonte - Dados da Pesquisa (2012). 

A decisão de abrir algum tipo de subsidiária no exterior é certamente 

acompanhada de muitas dúvidas. Pois a idéia de manter uma subsidiária no 

exterior é para atender o cliente de forma mais ágil ao um custo reduzido do 

que produzir de exportar. Conforme se pode observar tem empresas que já 

mantém uma subsidiária no exterior a 41 anos, então não é de hoje que as 

PMEs se interessas em preocupam em atender melhor seus clientes. 

Escolher o país onde abrir uma subsidiária é um trabalho 

estratégico, visto que o país escolhido deverá atender as expectativas de 

aumento de vendas, crescimento da empresa, ou seja, alcançar os objetivos 

previstos com uma subsidiária fora de seu país.  

Considerando o total de receitas internacionais (exportação mais 

receitas de subsidiários no exterior em 2010), as empresas respondentes 

indicaram o percentual das receitas em cada região, conforme destaca a 

Tabela 21, a seguir.  
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Tabela 21- Total das receitas em cada região por empresa. 

%  Venda em 
cada região 

América 
do 

Norte 

América 
do Sul 

América 
Central 

União 
Européia 

Leste 
Europeu 

e 
Rússia 

Oriente 
Média 

Ásia 
África - 
Oceania 

Menos de 1% 
        De: 1 a 5% 5 3 

 
5 

 
1 3 7 

De: 6 a 10%  1 2 
 

2 2 
  

2 

De: 11 a 15% 2 
  

2 
 

1 
 

1 

De: 16 a 20% 5 6 
 

6 1 1 2 1 

De: 21 a 25% 2 
  

1 
   

1 

De: 26 a 30% 4 1 1 1 1 
 

1 2 

De: 31 a 35% 
   

1 
    De: 36 a 40% 1 2 

 
1 

    De: 41 a 45% 
 

2 
 

1 
    De: 46 a 50% 2 1 

 
2 

    De: 51 a 55% 2 1 
    

1 
 De: 56 a 60% 

 
1 

 
2 

  
1 1 

De: 61 a 65% 1 
       De: 66 a 70% 4 2 

 
1 1 

   De: 71 a 75% 1 1 
      De: 76 a 80% 2 6 
 

2 
  

1 
 De: 81 a 85% 

 
1 

 
1 

  
1 

 De: 86 a 90% 2 2 
      De: 91 a 95% 

        De: 96 a 100% 1 15 1 2 
   

2 

Total  35 46 2 30 5 3 10 17 

Fonte - Dados da pesquisa (2012). 

Analisando a Tabela 20 pode-se observar que o maior volume de 

receitas advém das exportações feitas para a América do Sul, mostrando que 

ao menos 15 empresas exportam de 96 a 100% para estes países. . 

Para a América do Norte, tem-se 35 empresas exportadoras, porém 

observa-se que o percentual das receitas está bem distribuído. Sendo que o 

maior número de empresas concentra somente de 1 a 5% e de 16 a 20% das 

exportações para esta região.  Outro grupo de 4 empresas tem de 26 a 30% e 

de 66 a 70% das receitas concentras na América do Norte. Somente 1 

empresa tem de 96 a 100% das receitas nesta região.  

Já para as regiões da América Central, União Européia, Ásia e África 

do Sul, o que se observa é que as receitas estão bem distribuídas nestas 

regiões. Pode-se dizer que 30 empresas têm exportação para o mercado 

Europeu, porém com um percentual bem pequeno de receitas destes países. A 
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África do Sul também aparece como uma região das exportações das PMEs 

catarinenses, mas com percentuais de receitas limitadas.  

Com a intenção de entender se os incentivos financeiros tem alguma  

influência no Grau de Internacionalização e no Desempenho Exportador das 

PMEs, questionou-se: se as empresas conhecem; se usam e quais incentivos 

tem utilizado atualmente, quais já usou e qual nunca utilizou. A Tabela 19, 

apresenta as respostas sobre a utilização, enquanto a Tabela 22, lista os 

motivos que levam as empresas a não utilizar os incentivos disponíveis no 

mercado nacional para fomentar as exportação brasileiras.  

Tabela 22- Uso dos incentivos financeiros. 

ALTERNATIVA ACC % ACE % PROEX % PROGER % Somatório 

Utiliza atualmente 24 34,29 30 42,86 14 20,00 0 0,00 68 

Não utiliza atualmente 18 25,71 11 15,71 18 25,71 8 11,43 55 

Nunca utilizou 28 40,00 29 41,43 38 54,29 62 88,57 157 

TOTAL 70 100,00 70 100,00 70 100,00 70 100,00 280 

Fonte - Dados da pesquisa (2012) 

Dos incentivos disponíveis no mercado nacional, observa-se que as 

PMEs do estado de Santa Catarina utilizam atualmente o Adiantamento sobre 

as cambiais entregues. Isso quer dizer que 43% das empresas, após realizar o 

embarque da mercadoria reúnem os documentos relativos á exportação, 

entregam ao seu banco (banco que opera com carteira de câmbio), para que 

este possa antecipar o recebimento da sua venda, quando a empresa concede 

um prazo de pagamento ao importador. Isto significa que quase 50% das 

empresas respondentes estão usando o ACE neste momento (2012). Porém 

pode-se observar que 26% das empresas respondentes não têm usado 

atualmente e 40% nunca utilizaram, totalizando 66% de empresas. Quer dizer 

que, em relação as empresas que usam, menos empresas estão usando este 

incentivo financeiro.   

O Adiantamento de Contrato de Câmbio, que caracteriza 

financiamento para a produção da mercadoria, é usado atualmente por 34% 

das empresas respondentes, enquanto 26% responderam que não utiliza no 

momento este incentivo e 41% nunca utilizou. Por fim, nota-se que como no 

incentivo ACE, o maior número de empresas não utilizam este incentivo.  

O Programa de Exportação – PROEX, é um incentivo do governo 

que se destaca por conceder uma antecipação das vendas com juros bem 
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menores que os incentivos citados a cima. Porém somente 20% das PMEs 

respondentes estão usufruindo do PROEX atualmente, 26% não utilizam 

atualmente de 54% nunca usou este benefício. O alto índice de empresas que 

nunca utilizaram este incentivo pode estar relacionado a burocracia para 

adquirir o benefício, já que este o um financiamento com dinheiro do tesouro 

nacional e demanda de diversas declarações negativas federal.  

O Proger, que é um incentivo do governo que tem como objetivo  

financiar projetos de investimentos com capital de giro associado que visa a 

geração de emprego e renda não esta sendo usado por nenhuma das empresa 

atualmente. Somente 11% das PMEs já usaram e 89% nunca usaram este 

incentivo do governo. Este programa está desativado atualmente, o que 

responde o grande percentual de empresas que não utilizam este incentivo 

atualmente.  

Resumindo pode-se dizer que 68 empresas utilizam atualmente 

algum tipo de incentivo financeiro, já 55 empresa não estão utilizando 

atualmente nenhum tipo de incentivo financeiro e 157 empresas nunca 

utilizaram nenhum dos incentivos financeiros disponíveis no mercado.  

Os motivos de levam as PMEs exportadoras a não utilizar nenhum 

dos incentivos citados, estão listados na Tabela 23 a seguir. 

Tabela 23 - Motivo da não utilização dos incentivos financeiros. 

ALTERNATIVA Empresas % 

Pela dificuldade 16 42,11 

Pela burocracia  6 15,79 

Por falta de conhecimento 5 13,16 

Por não ter necessidade 5 13,16 

Por falta de crédito 3 7,89 

Estes incentivos não se aplicam a empresa 2 5,26 

Não tem interesse 1 2,63 

TOTAL 38 100,00 

Fonte - Dados da pesquisa (2012). 

Conforme apresentado na Tabela 23, percebe-se que a dificuldade 

de usar os benefícios e a burocracia de consegui-los, é representativa nas 

respostas das empresas pesquisadas. Conclui-se que é necessário que os 

bancos e o próprio governo criem medidas de desburocratização para que as 

PMEs possam ter acesso mais facilmente a estes incentivos.  
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Vale ressaltar que 7% dos respondentes nunca utilizaram por falta 

de conhecimento. E isso é um ponto a ser analisado. Será que falta maior 

divulgação destes incentivos para a população empresarial?  

Diante do exposto, entende-se que o governo poderia criar algumas 

ferramentas que divulgassem mais os incentivos a exportação, uma vez que é 

de interesse do governo a fomentação das exportações brasileiras. 

Quando perguntado quem auxiliou a empresa a adquirir algum dos 

incentivos financeiros disponíveis no mercado nacional, a resposta foi quase 

que unanime, “os gestores da própria empresa”. Algumas poucas empresas 

também destacaram que o auxilio veio do próprio banco que trabalha, e pelas 

Associações Comerciais e Câmaras de Comércio e indústria. Com estas 

respostas pode-se dizer que os gestores das PMEs estão sempre preocupados 

em buscar alternativas para auxiliar suas empresas a alcançar um maior GRI e 

competitividade no mercado externo.  

O Quadro 24 apresenta uma síntese dos resultados identificados no 

perfil das empresas entrevistas, quanto às questões de mercado e de 

internacionalização.  

Quadro 24 - Síntese dos resultados do perfil. 
Dados Gerais de Mercado Dados Gerais de Internacionalização. 

a) Diversificação de setores produtivos; 
b) As PMEs exportam para mais de um país. 

Algumas chegam a ter exportação para mais 
de 20 países; 

c) América do Sul e Américo do Norte tem sido 
um dos principais destinos das exportações 
catarinenses; 

d) Grande diverisificação de produtos produzidos 
e exportados pelas PMEs; 

e) Média de funcionários nas PMEs é de 150. E 
número médio de profissionais no 
departamento de exportação é de dois em 
cada empresa; 

f) A década de 90 destaca-se pelo número de 
fundação de novas PMEs no estado 
catarinense; 

g) Faturamento geral da empresa em 2012, é a 
cima de R$ 251.000,00 (61% das empresas); 

h) América do Sul, tem sido um dos mercados 
mais exportados nos últimos 5 anos. 

 

a) Métodos de atuação no mercado externo: 
exportação direta (71% das empresas), e 
representante exclusivo no externo com 59%; 

b) Doze empresas têm algum tipo de filial no 
exterior; 

c) O centro de distribuição foi o mais apontado 
com filial no exterior com 44% das empresas, e 
25% tem fabricação própria no exterior; 

d) A Argentina se apresenta como principal país 
onde as PMEs mantêm filial; 

e) As primeiras filiais abertas no exterior são 
datadas na década de 70  (6 filiais) no ano de 
2005 também, mais 6 empresas abriram suas 
filiais no exterior; 

f) É também da América do Sul, que vem a maior 
receita nas exportações; 

g) O incentivo financeiro mais usado atualmente 
(2012) é o ACE e o ACC. O Proex é usado 
com menor freqüência; 

h) Das empresas que não utilizam os incentivos 
financeiros, destacaram que a causa apontada 
foi a dificuldade em adquirir o benefício e pela 
burocracia; 

i) Das empresas que utilizam os incentivos 
financeiros, os gestores da própria empresa é 
que auxiliou na busca de recursos financeiros 
para a exportação.  

Fonte - Dados da pesquisa (2012). 
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4.3 RESULTADOS DA PESQUISA QUANTITATIVA - ANÁLISE DOS DADOS 

 

Baseando-se na teoria e experiência da pesquisa qualitativa, e nos 

objetivos que norteiam esta pesquisa, as tabelas apresentadas a seguir, 

possibilita-nos a entender como as variáveis que compõe os constructos 

Incentivos Financeiros influenciam no grau de internacionalização. 

Com os constructos e variáveis que norteiam este trabalho buscou-

se responder: Quanto mais incentivos financeiros as PMEs exportadoras 

utilizam maior será seu grau de internacionalização?  

Inicialmente foram padronizados os dados. Padronização de dados é 

o processo de correção de dados para reduzi-los a mesma escala, mediante a 

subtração da média de amostragem e divisão pelo desvio padrão. (HAIR, 2001) 

As escalas foram padronizadas através da fórmula:  

padrao desvio

médiabruto score
z

                            

                (1) 

Com os dados padronizados tem-se: x de Cronbach. Para o constructo 

de desempenho o alfa de Cronbach é de 0,965, e para o de competitividade é 

de 0,878 e ainda para incentivos o alfa Cronbach, é de 0,945.  

O coeficiente alfa de Cronbach foi apresentado em 1951 por Lee J. 

Cronbach, como forma de estimar a confiabilidade de um questionário aplicado 

em uma pesquisa. Este coeficiente mede a correlação entre as respostas de 

um questionário, através da análise do perfil das respostas dadas pelos 

respondentes. Trata-se de uma correlação média entre perguntas, assim o 

coeficiente  é calculado a partir da variância dos itens individuais e da 

variância da soma dos itens de cada avaliador (CRONBACH, 2004). 

Para Hair (2001), o alfa de Cronbach, mede a confiabilidade da 

consistência interna que é a média de todos os coeficientes possíveis 

resultantes das diferentes divisões da escala em duas metades.  

A partir do momento que se observou que havia consistência interna nos 

principais constructos da pesquisa, utilizou-se do modelo de regressão linear 

simples para calcular as variáveis da pesquisa. O modelo de regressão linear 

simples, é demonstrado a seguir.  y =  + 2 uso dos incentivos (variável 10) + 

 exportações financiadas(variáveis 9) + β4 (Dummys) + µ 
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O y neste caso representa a variável dependente, e os coeficientes β 

representam as variáveis independentes.  

Na Tabela 24, a primeira regressão foi realizada e demonstrada a seguir:  

Tabela 24- Incentivos Financeiros sobre GRI. 

Model Variáveis GRI Sig. VIF 
 
 

 
 β 

 Valor p 
 

 
1 (Constant) -.350 .002**   

 
 Uso dos Incentivos  .219 .000 * 3.469 
 
 % Exportações Financiadas  -.113 .023 2.849 
 
 ACC (dummy) .069 .738 3.513 
 
 ACE (dummy) -.202 .373 4.176 
 
 PROEX (dummy) -.029 .853 2.044 
 
 PROGER (dummy) .330 .075 1.445 

F Sig. Adjusted R Square  * Sig. a 0,01 

3.456 .005
a
 .185 ** Sig. a 0,05 

   *** Sig.a 0,10 

A variável y representa as variáveis dependentes do GRI que explica 

as oscilações que as PMEs apresentam com o uso dos incentivos financeiros, 

denominados aqui como variáveis independentes. As variáveis de “uso dos 

incentivos” apresentam significância, mostrando influencia no GRI, quanto 

maior o uso dos incentivos financeiros maior é o GRI. Já as variáveis de “% 

exportações financiadas” apresentam influência significativa negativa, e mostra 

que financiar um percentual maior de vendas não influencia no GRI. Pois a 

correlação demonstra que quanto menor for o percentual de exportação 

financiada maior é o GRI. Então: usar os incentivos financeiros pode ajudar a 

aumentar o GRI, já financiar um percentual maior na exportação, não 

demonstra relação significativa.  

Os incentivos ACC, ACE e Proex, Proger não apresentam 

significância, e os valores apresentados não explicam se o uso destes 

incentivos aumentam o GRI. O nível de confiança é de 95%, já que a 

significância está em 005. O r ajustado mostra o quanto correlação as variáveis 

explicam. Observa-se que o r ajustado explica que existe 18,50% de relação 

entre as variáveis de incentivos com as variáveis de GRI. 

Hair (2005) afirma que correlação “é uma medida de associação 

bivariada (força) do grau de relacionamento entre duas variáveis. Para Moore 

(2007), a correlação mensura a direção e o grau da relação linear entre duas 

variáveis quantitativas. O teste de multicolinearidade (VIF), demonstram que as 
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variáveis não medem a mesma coisa, pois os resultados estão entre  1 e 5. 

(HAIR, 2001)  

A Tabela 25 tem a intenção de verificar se: Quanto mais incentivos 

financeiros as PMEs exportadoras utilizam melhor será seu desempenho 

exportador. 

Tabela 25 - Incentivos Financeiros sobre Desempenho. 

Model Variáveis Independentes Desempenho Sig.  
 
 

 
 β 

Valor “p”
 VIF 

1 (Constant) -1.038 .000*   
 
 Uso dos Incentivos  .506 .000* 3.398 
 
 % Exportações Financiadas  -.032 .750 3.066 
 
 ACC (dummy) .255 .511 3.345 
 
 ACE (dummy) -.667 .145 4.596 
 
 PROEX (dummy) -.186 .563 2.290 
 
 PROGER (dummy) .299 .470 1.789 

F Sig. Adjusted R Square * Sig. a 0,01 

6.563 .000
a
 .361 ** Sig. a 0,05 

   *** Sig a 0,10 

Fonte - Dados da pesquisa. 

Analisando as variáveis de “uso dos incentivos”  percebe-se mais 

uma vez que o uso dos incentivos financeiros tem reflexos positivos sobre o 

desempenho exportador. Ou seja, estas variáveis apresentam influência 

significativa sobre o desempenho exportador das PMEs de Santa Catarina, 

este resultado contemplado através da significância dada pelo p, o que quer 

dizer, a uma dada variação unitária dos incentivos financeiros. As demais 

variáveis não demonstram relação significativa com o desempenho exportador. 

Nas variáveis que compõe a variável independente denominada “% 

exportações financiadas”, testada estatisticamente observa-se que elas não 

explicam as oscilações no desempenho. A mesma coisa pode ser observada 

nas variáveis Dummy que não apresentam significância sobre o desempenho. 

O r ajustado mostra o quanto a correlação entre as variáveis são explicadas. 

Neste caso o r explica que existem 36,10% de correlação entre as variáveis de 

incentivos com as variáveis de desempenho 

Neste sentido, supõe-se que o uso dos incentivos financeiros auxilia 

no desempenho exportador, mas financiar mais as vendas não apresentam 

melhor desempenho exportador. Esse resultado pode ser compreendido pelo 

fato que nesta pesquisa ter sido questionado o desempenho exportador, porém 

poderia se mostrar diferente, se questionado a influencia sofre o desempenho 
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financeiro das PMEs. Essa inferência pode ser explicada pela etapa qualitativa, 

onde as empresas respondentes mencionaram que os incentivos financeiros 

apresentam-se como um item importante para formar capital de giro, não 

refletindo diretamente no desempenho exportador. O teste de 

multicolinearidade (VIF), demonstram que as variáveis não medem a mesma 

coisa, pois os resultados estão entre  1 e 5. (HAIR, 2001) 

A seguir serão apresentados os cálculos das variáveis 

independentes dos incentivos financeiros sobre as variáveis dependentes que 

compõem o construto de competitividade.  

Esta relação foi realizada investigando-se: Quanto mais incentivos 

financeiros as PMEs exportadoras utilizam melhor será sua competitividade 

internacional? 

Tabela 26- Incentivos Financeiros sobre Competitividade. 

Model 
 
 Competitividade Sig. 

 
 

 
 

 
 B 

 
 VIF 

1 (Constant) -.851 .001*    
 
 Uso dos  .483 .004** 4.855 
 
 % Exportações Financiadas  -.179 .179 3.928 
 
 ACC (dummy) .238 .598 3.228 
 
 ACE (dummy) -.337 .487 3.720 
 
 PROEX (dummy) -.029 .938 2.128 
 
 PROGER (dummy) -.196 .664 1.321 

F Sig. Adjusted R Square * Sig. a 0,01 

3.214 .010
a
 .203 ** Sig. a 0,05 

   *** Sig.a 0,10 

Fonte - Dados da pesquisa. 

Analisando a influência dos incentivos financeiros sobre a 

competitividade internacional das PMEs exportadoras de SC, pode-se observar 

que mais uma vez somente a variável “uso dos Incentivos (variável 10)”, mostra 

influência significância sobre a competitividade internacional, onde o p 

representou 004. Já as variáveis de “% exportações financiadas” não 

apresentaram significância. Os cálculos das variáveis Dummy também não 

apresentaram significância. Assim, especificamente abordando os incentivos 

financeiros, verificaram-se oscilações no desempenho das PMES 

respondentes. O nível de confiança destes resultados é de 90% O r ajustado 

mostra o quanto a correlação entre as variáveis são explicadas. Neste caso o r 

explica que existem 20,30% de correlação entre as variáveis de incentivos com 

as variáveis de competitividade. O teste de multicolinearidade (VIF), demonstra 
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que as variáveis não medem a mesma coisa, pois os resultados estão entre  1 

e 5. (HAIR, 2001)   

 

4.4 OBTENÇÃO OS RESULTADOS 

 

Com base na teoria e na experiência na etapa qualitativa e nos 

resultados quantitativos pode-se perceber que as perguntas de pesquisa foram 

respondidas da seguinte forma:  

Para responder as perguntas: 1) quanto mais incentivos financeiros 

as PMEs exportadoras utilizam, maior será o GRI; 2) quanto mais incentivos 

financeiros a PMEs exportadoras utilizam melhor será o desempenho 

exportador; 3) quanto mais incentivos financeiros as PMEs exportadora utilizam 

melhor será sua competitividade internacional; desta pesquisa têm-se: 

Resposta 1) Usar os incentivos financeiros influência no aumento do 

GRI. Já, quanto menor for o percentual de vendas financiadas, maior o Grau de 

internacionalização influenciando significativamente. Por outro lado, os 

incentivos financeiros especificamente, não demonstraram relação significativa 

com o GRI, assim a pesquisa responde positivamente a pergunta porem de 

forma parcial.  

Resposta 2) Da mesma forma, observa-se que o uso dos incentivos 

financeiros influencia no desempenho exportador das PMEs Nesta correlação,  

o fato das empresas financiarem um percentual maior de exportação, não 

demonstra relação significativa com o desempenho exportador, isto é, não 

explicam as oscilações no desempenho exportador. Da mesma maneira, os 

incentivos em sí não apresentaram relação significativa. 

Resposta 3) Não diferente dos resultados já apresentados, pode-se 

perceber que o uso dos incentivos também apresentam influência positiva na 

competitividade internacional das PMEs respondentes. Enquanto que as 

variáveis de percentual de exportações financiadas não demonstraram relação 

com a melhora da competitividade internacional, e da mesma forma os 

incentivos especificamente denominados.  

Com estes resultados, supõe-se que os incentivos financeiros 

ajudam a aumentar o GRI, melhoram o desempenho exportador, e a 

competitividade internacional de forma parcial.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho buscou avaliar se os programas de incentivos 

financeiros disponíveis no mercado nacional influenciam no grau de 

internacionalização no desempenho exportador e na competitividade 

internacional das PMES catarinenses.  

Conforme destaca McDougall e Oviatt (1996) as PMEs enfrentam 

limitações para se internacionalizar. As dificuldades, segundo os autores estão 

relacionadas com a falta de capital e pela dificuldade de adaptarem-se as 

mudanças que ocorrem no ambiente. Desta forma pode-se dizer que o 

processo de internacionalização torna-se muito mais desafiador para as PMEs 

do que para as grandes empresas.  

Gomes, Silveira e Amal (2009), também destacam que estudos 

publicados nos últimos anos indicam que PMEs, enfrentam muitas dificuldades 

para se internacionalizarem e um dos motivos relevantes varia das deficiências 

de recursos e riscos internos e externos. 

Para compreender os resultados quantitativos e conhecer melhor os 

desafios das PMEs catarinenses é importante destacar que as PMEs 

pesquisas neste trabalho atuam nos mais diversos setores industriais. Estas 

empresas exportam para mais de quatro países simultaneamente. Observa-se 

que duas empresas participam da atividade exportadora, vendendo para até 

vinte e dois países. O destino das exportações das PMEs estão concentrados 

mais fortemente nos países da América do Sul e América do Norte. A maioria 

das PMEs foram fundadas nas décadas de 80 e 90, e possuem um quadro de 

colaboradores médio de 150 funcionários  

Para desenvolver as atividades de exportação, pode-se observar 

que a maioria das empresas tem um departamento de exportação interno, com 

profissionais qualificados para organizar e planejar as estratégias de 

participação destas empresas no mercado externo. Faz-se importante também 

destacar que 61% das empresas respondentes apresentam um faturamento de 

exportação á cima de R$ 251.000,00 (Duzentos e cinquenta e um mil reais). 

Este faturamento é proveniente das exportações realizadas através de 
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exportação direta, exportação indireta, através de representantes exclusivos no 

exterior e também através das subsidiárias. Das 70 empresas respondentes, 

12 empresas possui algum tipo de filial no exterior, sendo elas: fábrica própria 

no exterior, produção terceirizada, franquias e escritório de comercialização.  

As filias estão distribuídas em diversos países, como: América do Sul, América 

do Norte, Ásia e entre outros países. Percebe-se que a distancia geográfica 

não apresenta obstáculos para as PMEs se internacionalizarem. Outro ponto á 

ser destacado é que 6 empresas já possuem filiais no exterior há mais de 40 

anos, mostrando que não é de hoje que as PMEs buscam melhor atender seus 

clientes no mercado externo.  

Quanto aos incentivos financeiros disponíveis no mercado nacional, 

pode-se verificar que atualmente as empresas têm usado o ACC, ACE e o 

PROEX. O Proger, não está sendo usado, pelo fato que este incentivo não esta 

mais disponível pelo sistema financeiro internacional. Observa-se que 42% das 

PMEs estão usando atualmente o ACE, e 34% o ACC e somente 20% estão 

usando o Proex. Chama a atenção que os percentuais apresentados pelas 

empresas no item     “nunca utilizaram” nenhum dos incentivos é maior que os 

percentuais de utilização atualmente. Este fato pode estar relacionado às 

dificuldades e a burocracia que as empresas enfrentam para adquirir estes 

incentivos e, da mesma forma, de serem incentivos focados na exportação.  

Diante dos resultados desta pesquisa supõe-se que os programas 

de incentivos financeiros não são tão eficazes para que as PMEs possam 

aumentar o GRI, melhorar o desempenho exportador, e a competitividade 

internacional como apontava Garcia em 2007. O autor destaca que uma das 

maneiras de incentivar as empresas a se inserirem no mercado externo e 

consequentemente tornar-se internacionalizadas são os programas de 

incentivos a exportação que o governo disponibiliza. Estes programas têm 

como objetivo minimizar alguns obstáculos encontrados pelas empresas, 

inclusive quanto à competitividade. 

Quando avaliado se os incentivos financeiros influenciam no GRI, 

pode ser observado que o uso dos incentivos tem influencia no aumento do 

grau de internacionalização das PMEs exportadoras de Santa Catarina.  

O uso dos incentivos influencia significativamente no GRI e o 

percentual de vendas financiadas também se mostrou significativa, porém de 
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forma negativa, ou seja, quanto menor o percentual de vendas financiados 

pelas empresas, maior é o grau de internacionalização. Isso parece não fazer 

muito sentido se analisado o dado de forma singularmente, mas se avaliado em 

conjunto com os demais resultados da etapa qualitativa, é possível inferir que 

para aumentar o grau de internacionalização outros financiamentos deveriam 

ser disponibilizados pelo governo. Essa mesma suposição pode ser identificada 

na falta de significância das relações dos incentivos específicos.  

O mesmo pode ser analisado nas variáveis de desempenho 

exportador e competitividade internacional, onde se percebeu que o uso dos 

incentivos influencia no desempenho exportador e na competitividade das 

PMEs. Já o fato das empresas financiarem um percentual maior de exportação, 

não demonstrou relação significativa com o desempenho exportador e com a 

competitividade internacional, e da mesma os incentivos específicos. 

Assim pode-se dizer que quanto maior é o uso dos incentivos 

financeiros melhor é o seu desempenho exportador e a competitividade 

internacional. Esta analise corrobora com as repostas obtidas nas entrevistas 

em profundidade na primeira etapa desta pesquisa, quando pesquisa 

perguntado se o fato da empresa usar os incentivos financeiros, tem melhorado 

o desempenho exportador, e obteve como resposta que o uso dos incentivos 

tem ajudado a formar o capital de giro da empresa, proporcionando um 

aumento no volume das exportações. 

Deste modo a percebe-se que o uso dos incentivos melhoram o GRI, 

o desempenho exportador e a competitividade, porém os incentivos em si, não 

influenciam nestes constructos. Esses resultados demonstram que ainda há 

muito o que se pesquisar nessa área para verificar outros indícios do benefício 

dos incentivos financeiros no GRI, no Desempenho exportador e na 

Competitividade internacional das PME’s  Catatrinenses.  

O que fica como inferência para novos estudos é que através das  

analises das respostas coletadas foi possível inferir que os programas de 

incentivos financeiros estão voltados somente para fomentar as exportações e 

não para a internacionalização das empresas. O governo do estado de Santa 

Catarina, juntamente com a FIESC e Sebrae/SC, desenvolveram o programa 

nova economia@sc, lançado em 2012, para atender as necessidades das 

micros, pequenas e médias empresas de Santa Catarina na atividade 
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exportadora. São apresentadas técnicas para aumentar a competitividade, 

orientações para facilitar o acesso a novos mercados, participação em rodadas 

de negócios e consultoria tecnológica em processos e produtos. Este programa 

faz parte do Plano SC@2022, já foi lançado em várias cidades catarinenses. 

(REVISTA PORTUÁRIA 2012) 

Observa-se que o governo catarinense tem se preocupado em 

desenvolver medidas para ajudar a MPEs do estado na atividade exportadora, 

porém estas ações parecem ainda muito pequenas em reação aos anseios das 

empresas. As PMEs precisam de programas que possam realmente ajudar na 

inserção de produtos no exterior e na internacionalização das empresas, com 

programas de incentivos que motive as empresas a ser internacionalizar, e não 

somente exportar.  

Vale lembrar que, como é comum em trabalhos de pesquisa, as 

limitações deste estudo refere-se, principalmente, a amostra analisada. O 

número baixo de respondente não permite que as avaliações sejam 

expandidas para todas as PMEs de Santa Catarina, e sim, para as empresas 

analisadas. 

Outro item que é importante salientar são os indicadores analisados 

nos construtos. Como não há um modelo já consagrado na literatura, foi 

necessário adaptar as informações existentes com a etapa qualitativa.  Sabe-

se que as variáveis utilizadas não são as únicas que poderiam medir os 

construtos da pesquisa, mas pela literatura e pela etapa qualitativa, se 

mostraram as mais adequadas a medir os objetivos deste estudo. 

A limitação quanto ao respondente precisa ser admitida. Sabe-se 

que poderá haver, nas respostas dos respondentes, uma certa percepção 

pessoal, o que pode não refletir a da organização. Mas, por limite de tempo e 

de recursos, um só respondente por empresa foi avaliado. 

Apesar das limitações apresentadas este trabalho responde as 

perguntas de pesquisa, contribuindo com mais informações acerca da 

internacionalização das PMEs. 
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Apêndice A 

 Sou aluna do Programa de Mestrado em Administração da 

Universidade do Vale do Itajaí-UNIVALI, e para desenvolver minha pesquisa 

para Dissertação do Mestrado, solicito sua atenção para responder as 

perguntas abaixo, com intuito de entender se “Os incentivos financeiros 

disponíveis no mercado influenciam no grau de internacionalização e 

desempenho exportador das empresas Catarinenses”.  

Izabel Regina de Souza 

 

 

1) Quais os motivos que levaram a sua empresa a exportar? E hoje, 

quais os motivos que mantém a sua empresa no mercado exportador? 

2) Quantos anos sua empresa exporta? 

3) Para quantos mercados sua empresa exporta? 

4) Quais as vantagens que sua empresa obtém em vender seus 

produtos no exterior? 

5) Como se inseriu no mercado internacional? 

6) Conhece algum beneficio financeiro  disponível no mercado 

nacional? 

7) Já usou algum tipo de incentivo financeiro?  Se sim qual? 

8) O uso de algum incentivo/benefício financeiro influenciou no grau 

de internacionalização da sua empresa? 

9) O uso de algum incentivo/benefício financeiro influenciou no 

desempenho  da sua empresa? 

10) Qual sua experiência na utilização de incentivos 

financeiros? 

11) Como está o desempenho das suas exportações hoje? 
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Apendice B 
 
Sou aluna do Programa de Mestrado em Administração da Universidade 
do Vale do Itajaí-UNIVALI, e para desenvolver minha pesquisa para 
Dissertação do Mestrado, solicito sua atenção para responder as 
perguntas abaixo, com intuito de conhecer a influencia dos incentivos 
financeiros sobre o grau de internacionalização e o desempenho 
exportador. Sua participação e comprometimento no preenchimento 
desse instrumento são fundamentais para o sucesso dessa pesquisa. 
Qualquer dúvida favor entrar em contato. Muito Obrigada, 
 
Izabel Regina de Souza 
Mestranda 
 

Profa. Dra. Dinorá E. Floriani 
Orientadora 

PRIMEIRA PARTE: Sobre a Empresa 
1) Informações gerais da atividade exportadora da empresa 

1a) Qual o ano da sua primeira exportação?  (                      ) 
1b) Para quantos países aproximadamente sua empresa exporta?  
1c) Quais os principais países sua empresa exporta? (em termos de faturamento)  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

1d) Qual o produto mais exportado (em termos de faturamento)? ________________________ 
1e) Qual percentual de exportação, com relação ao total  de vendas 

no ano de 2011?  
(                      ) 

1f) Existe um departamento de exportação na sua empresa?                                                   0-(    )  Não     1-(     )Sim   
1g) Quantos funcionários trabalham no departamento de exportação 

da sua empresa?       
(                        )                                                                                               

1h) Houve um planejamento estratégico para iniciar suas exportações u elas iniciaram casualmente?  
(      )  Casual     (      ) Planejamento estratégico 

1i) Sua empresa possui alguma filial  no exterior?  (      ) Sim       (    ) Não  
1j) Qual o tipo de filial que sua empresa possui no exterior?   

(    ) escritório    (    ) centro de distribuição   (    ) fábrica  própria   (    ) lojas próprias (    ) franquias    
(    ) centro de desenvolvimento  (    ) fabrica terceirizada 

1k) Indique em que países  sua empresa possui as filiais. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

1l) Em que ano sua empresa instalou a primeira filial no exterior? (                      ) 
 

 
2) Para quais mercados abaixo sua empresa exportou nos últimos 5 anos?  

 

 1-Estados Unidos  2-México e Canadá 
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 3-América Central 

 4-América do Sul 

 5-Europa 

 6-Ásia 

 7-Austrália e Nova Zelândia 

 8-África  
 
 

3) Considerando o total de receitas internacionais (exportação mais receitas de subsidiárias no 
exterior (2010), indique a distribuição em percentual aproximado em cada região. 
 
 
3.1 (    )  América do Norte  3.2   (    )  América do Sul 3.3 (    )  União Europeia 
3.4 (    ) Leste Europeu e Rússia 3.5 (    ) Oriente médio 3.6 (    ) Ásia 
3.7 (    ) África - Oceania 3.8 (    ) América Central    
 

4) Quais os métodos de atuação em mercados estrangeiros já utilizados por sua empresa?  

Modalidades  1.América 
do Norte 

2.América 
do Sul 

3.União 
Européia 

4.Leste 
Europeu 
e Rússia 

5.Oriente 
Médio 

6.Ásia 7.África-
Oceania 

8. 
Améric
a 
Centra
l 

4.1)Exportação Indireta         

4.2) Exportação Direta                 

4.3) Representante no exterior                 

4.4) Representante no mercado interno                 

4.5) Licenciamento                 

4.6) Joint Venture com outra  empresa                 

4.7) Filial no mercado externo                 

4.8) Outros acordos de parcerias                 

4.9) Outros modos. Quais?  

 

 

 
 

SEGUNDA PARTE – Grau de Internacionalização e Desempenho Exportador  
 

5) SOBRE O DESEMPENHO GERAL DA EMPRESA APÓS O INÍCIO DAS ATIVIDADES 
EXPORTADORAS. Indique o Grau de concordância ou discordância nas opções 
apresentas (quanto mais próximo de 1 mais estará discordando, quanto mais 
próximo de 7 mais estará concordando).   

Discordo totalmente                 Concordo Totalmente  

 

1 2 3 4 5 6 7 

5.1)  Após o inicio das exportações o volume de vendas aumentou.        

5.2)  Após o início das exportações a rentabilidade liquida da empresa aumentou.        

5.3)  A produtividade operacional aumentou após o início das operações no exterior        

5.4)  Atingiu rápido crescimento com as operações no exterior         

5.5)  Alcançaram plenamente as expectativas da empresa, após o início das exportações         

5.6)  Fortaleceu muito a posição estratégica da empresa com a atividade de exportação         

5.7)  Apresentou desempenho muito satisfatório após o inicio das exportações         

 

6) SOBRE GRAU DE INTERNACIONALIZAÇÃO: 
(quanto mais próximo de 1 mais estará discordando, quanto mais próximo de 7 mais estará 

concordando).  

Discordo totalmente               Concordo totalmente  

 

6.1)  Tem aumentado a lucratividade geral da empresa 1 2 3 4 5 6 7 

6.2)  Alcançou um rápido crescimento        

6.3)  Melhorou a competitividade global da empresa de forma geral         

6.4) Fortaleceu a posição estratégica da empresa        

6.5)  Valorizou o mercado e melhorou o desempenho econômico-financeiro da empresa         

6.6)  Proporcionou diversificação geográfica e menor dependência do mercado doméstico        

6.7)  Fortaleceu da imagem e/ ou a marca da empresa        

6.8) Propiciou ganhos de economia de escala        

6.9)  Proporcionou maior lucro das atividades no mercado externo em relação ao lucro no 
mercado interno. 

       

6.10)  Proporcionou maior estabilidade nos resultados econômicos e financeiros        
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6.11) Gerou maior capacidade de desenvolvimento de novos produtos         

6.12)  Fortaleceu a posição competitiva da empresa        

6.13)  Proporcionou acumulação de conhecimento e desenvolvimento de competências 
empresariais 

       

6.14)                        O desempenho com as exportações tem sido muito satisfatório.   
 

 
 

      

TERCEIRA  PARTE – INCENTIVOS FINANCEIROS 
Caso sua empresa nunca utilizou nenhum dos incentivos, favor pular esta parte. 

 
7) Em relação aos incentivos financeiros disponíveis no mercado nacional, Informe se sua empresa utiliza ou já 

utilizou  algum dos incentivos financeiros abaixo:  
 

Incentivos Financeiros 1) 2)  3)  

7.1 (    ) ACC (  ) Utiliza atualmente (   ) Não utiliza 
atualmente 

(   ) Nunca utilizou  

7.2 (    ) ACE (  ) Utiliza atualmente (   ) Não utiliza 
atualmente 

(   ) Nunca utilizou  

7.3 (    ) PROEX  (  ) Utiliza atualmente (   ) Não utiliza 
atualmente 

(   ) Nunca utilizou  

7.4 (    ) PROGER (  ) Utiliza atualmente (   ) Não utiliza 
atualmente 

(   ) Nunca utilizou  

 
8) Caso sua empresa não utilize incentivos financeiros ou nunca tenha utilizado, identifique o motivo da não utilização:  

Pode ser respondida mais de uma opção.  
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 1. Por que não conhece 

 2. Pela dificuldade  

 3. Pela burocracia 

 4. Por falta de crédito  

 5. Por não ter necessidade 

 6. Estes incentivos não se aplicam à empresa 

 7. Não tem interesse 

 8. Outros ______________________________ 
 
 
 

9) Que percentual das vendas sua empresa costuma financiar, quando utiliza algum dos incentivos abaixo? 
 
1. (        ) De 1 a 20%  
2. (        )De 21 a 40%  
3. (        )De 41 a 60%  
4. (        )De 61 a 80% 
5. (        )De 81 a 100%  
 

10) O uso dos incentivos financeiros beneficiou minha empresa satisfatoriamente. Discordo totalmente Concordo Totalmente  
 

10.1)Melhorou muito o desempenho exportador minha da empresa   1 2 3 4 5 6 7 

10.2)Aumentou o volume de exportação consideravelmente da empresa        

10.3)Aumentou a capacidade de  desenvolvimento de novos produtos para exportação         

10.4)Influenciou na ampliação de novos mercados importadores para a empresa         

10.5) A  empresa não sentiu dificuldade em adquirir nenhum dos incentivos financeiros        

10.6) Os programas de incentivos a exportação disponíveis atualmente são suficientes para 
fomentar as exportações brasileiras 

       

 

11) Dentre as opções abaixo, indique quem auxiliou sua empresa a adquirir algum dos incentivos 
financeiros, disponíveis no mercado nacional.  

Discordo totalmente Concordo Totalmente  
 

11.1) Os gestores da própria empresa  1 2 3 4 5 6 7 

11.2) Outros empresários do ramo exportador        

11.3) Governo Federal        

11.4) SEBRAE / APEX        

11.5) Clientes ou Fornecedores        

11.6) Auditores /Consultores        

11.7) Bancos onde sou cliente        

11.8) Outro Banco        

11.9) Associação Comercial / Câmaras de Comércio e Indústria        

11.10) Universidades        

11.11) A parceria que temos com uma empresa estrangeira           

11.12) A parceria que temos com uma empresa nacional        

 

 

QUARTA PARTE -  PERFIL DA EMPRESA  
12) Identifique o setor de atuação da empresa. (podem ser marcadas mais de uma opção).  

 
 1-Construção civil  7-Indústria Automobilística  13-Indústria de borracha e 

plástico 

 2-Indústria de material para construção   8-Indústria de celulose e papel  14-Indústria de têxteis, 
confecções em geral 

 3-Indústria calçadista  9-Indústria madeireira e de 
moveis  

 15-Indústria de eletrônicos  

 4-Indústria farmacêutica, de higiene e de 
cosméticos. 

 10-Indústria metal-mecânica  16-Indústria química e 
petroquímica 

 5-Indústria de mineração, extração de minérios, 
gás,  petróleo 

 11-Serviços de comunicação  17-Serviços de Transportes 

 6-Serviços financeiros (bancos, financeiras, etc) 
 

 12-Serviços diversos  18-Tecnologia e computação 

   19-Indústria Gráfica 
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 20- Indústrias Alimentícias 
 
 
 
 
 

13) Qual o ano de fundação da sua empresa? (considere o ano do primeiro faturamento)  (         )  
14) Qual o número aproximado de funcionários diretos na sua empresa? (        )  
15) Qual o faturamento mensal total da sua empresa?  

 
1 (    )  De: R$ 10.000,00 a R$ 50.000,00 2 (    ) De: R$ 51.000,00 a R$ 100.000,00 
3 (    )  De: R$ 101.00,00 a R$ 150.000,00 4 (    ) De: R$ 151.000,00 a R$ 200.000,00 

5 (    ) De: R$ 201.000,00 a R$ 250.000,00 6 (    ) A cima de R$ 251.000,00 

 
 
 

16) Que tipo de financiamento você gostaria que tivesse disponível no mercado nacional para fomentar as exportações da sua 
empresa?  
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________. 

 

 

Obrigado pela colaboração! 

 

 


