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RESUMO

As Pequenas e Médias Empresas (PMEs) internacionalizadas estão surgindo em
grande número em todo o mundo, e elas tendem a ser mais dinâmicas e a
crescerem mais rápido do que as empresas estritamente nacionais (FILLIS,
2007). Conforme estas empresas aumentam o grau de internacionalização (GRI)
há o desenvolvimento de novas competências internacionais melhorando o
desempenho organizacional (FLORIANI, (2010). Neste sentido, este estudo teve
como objetivo investigar a influência do grau de internacionalização (GRI) para o
desenvolvimento de novas competências internacionais e explicar a relação no
desempenho organizacional das PMEs e micromultinacionais do sul do Brasil.
Utilizou-se a abordagem qualitativa, por meio de um estudo exploratório e
descritivo, o método adotado foi o estudo de caso múltiplo, realizado em 6 PMEs do
Sul do Brasil. Os dados foram coletados por pesquisa documental e de campo,
sendo aplicadas entrevistas semiestruturadas, com análise de conteúdo e apoio do
software Atlas.ti. Os resultados identificaram que as PMEs do Sul do Brasil estão
experimentando modos de entrada no exterior mais complexos, sendo que duas
delas com maior envolvimento de recursos do que a exportação, caracterizando-as
como micromultinacionais (mMNCs). Foi constatado que a internacionalização faz
com que as empresas desenvolvam competências internacionais, melhorando
consequentemente o seu desempenho organizacional. Os achados desta pesquisa
empírica corroboram os resutados encontrados no estudo de Floriani (2010).
Palavras-chave: Pequenas e médias empresas, grau de internacionalização,
micromultinacionais, competências internacionais, desempenho organizacional.
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ABSTRACT
Internationalized small and medium enterprises (SMEs) are emerging in large
numbers around the world, and the tend to be more dynamic and grow faster than
purely domestic firms (Fillis, 2007). As these companies increase their degree of
internationalization (DOI), new international competence develops, improving
organizational performance (Floriani (2010). This aim of this study was to
investigate the influence of the degree of internationalization (DOI) for the
development of new international competence, and explain this relationship in the
organizational performance of micromultinationals and SMEs in southern Brazil. We
used a qualitative approach, through an exploratory and descriptive study. The
method used was a multiple case study, conducted in six SMEs from Southern
Brazil. Data were collected through desk and field research, with the application of
semi-structured interviews with content analysis and support of the software Atlas.ti.
The results show that SMEs in southern Brazil are experiencing more complex
means of entry abroad, two of them with greater involvement of resources than
exporting, characterizing them as micromultinationals (mMNCs). It was observed
that internationalization leads companies to develop international competence, thus
improving organizational performance. The findings of this empirical study
corroborate the findings of the study Floriani (2010).
Keywords:

Small

and

medium

enterprises,

degree

of

internationalization,

micromultinationals, international competence, organizational performance.
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1 INTRODUÇÃO

Este primeiro capítulo apresenta a contextualização do tema, a problemática
da pesquisa, os objetivos geral e específicos, bem como a justificativa e as
contribuições do estudo. E, por fim, a maneira como a pesquisa está estruturada.

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

As pequenas e médias empresas (PMEs) desempenham um papel
fundamental na economia nacional e no comércio mundial; elas representam a força
motriz da economia de vários paises (DIMITRATOS et al., 2009). Estas empresas
contribuem de maneira significativa ao comércio internacional em razão do seu
espírito empreendedor, inovador e da criação de sistemas econômicos resistentes
(JAVALGI; TODD, GRANOT, 2011).
Fillis (2007) ressalta que as PMEs internacionalizadas estão surgindo em
grande número em todo o mundo e tendem a ser mais dinâmicas e a crescerem
mais rápido do que as empresas estritamente nacionais.
Com as mudanças no cenário competitivo e as novas posturas
adotadas pelas PMEs, Dimitratos et al. (2003); Ibeh et al. (2004) e Ibeh,
Borchert e Wheeler (2009) propõem uma nova nomenclatura para as PMEs que
assumem compromissos no exterior além da exportação, mais especificamente com
produção fora do país de origem, sendo estas chamadas de Micromultinacionais
(mMNCs).
Conforme estas empresas aumentam o grau de internacionalização (GRI),
que pode ser pelos seus diferentes estágios de desenvolvimento internacional
(JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 1975; JOHANSON; VAHLNE, 1977, 1990,
2009), ou pela variação de recursos, oportunidades mercadológicas, capacidades
gerenciais que podem gerar diferenças entre empresas ou dentro da organização
em diferentes momentos (SULLIVAN, 1994, 1996; RAMASWAMY et al., 1996;
HASSEL et al., 2003; RUZZIER et al., 2007), há o desenvolvimento de novas
competências internacionais; acredita-se, assim, que ocorra o desenvolvimento de
novas competências internacinais nas PMEs e mMNCs
Knight e Kim (2009) afirmam que as PMEs e mMNCs devem deixar evidente
os recursos específicos que estas possuem em relação a competências vistas como
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instrumentos

necessários

a

concepção

e

implementação

das

atividades

internacionais, mesmo que faltem recursos financeiros e humanos. Os autores
acreditam que estas empresas possuem uma série de recursos de ordem de
conhecimento, habilidade e competências por parte do administrador do negócio.
Assim, esses recursos permitem às empresas o desenvolvimento de novas
competências internacionais, as quais podem resultar em melhor desempenho
organizacional (ZAHRA et al., 2000; FLEURY; FLEURY, 2004; FLORIANI; FLEURY,
2012).
Os inúmeros esforços realizados pelos pesquisadores para examinar a
relação entre a internacionalização e o desempenho organizacional têm produzido
resultados inconsistentes ou até mesmo conflitantes (CAPAR; KOTABE, 2003; HITT
et al., 2006). Assim, depreende-se a existência de uma lacuna teórica e empírica
decorrente desta temática. E, ainda, as pesquisas empíricas realizadas têm-se
voltado para estudar principalmente as empresas multinacionais nas economias
desenvolvidas. Conforme identificado na pesquisa realizada por Li (2007), que
buscou analisar uma amostra representativa de estudos empíricos que abordaram a
relação do GRI e o desempenho organizacional, os seus achados é que os estudos
voltados para PMEs estão escassos, em contrapartida, muitas pesquisas almejaram
analisar o impacto dessas variáveis em empresas de grande porte situadas em
países, como os Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Alemanha (ZAHRA et al.,
2000, LU; BEAMISH, 2001; QIAN, 2002; XIAO et al., 2013).
Xiao et al. (2013) também realizaram uma das primeiras tentativas de teorizar
e estudar as implicações da internacionalização e o desempenho organizacional
entre as empresas de economias emergentes, especialmente na China. Assim, ao
utilizar os dados relativos a 110 mil empresas de manufatura da China no período de
2001 a 2007 identificaram que a internacionalização teve um relacionamento em
forma de “S” não linear com o desempenho. Em relação aos níveis de
internacionalização (alto e baixo), o desempenho da empresa apresentou-se
negativo. Entretanto, em níveis moderados de internacionalização o desempenho
mostrou uma relação positiva, perfazendo um crescimento.
No contexto brasileiro foram encontrados alguns estudos que abordaram esta
temática, como os realizados por Bezerra (2005), Fleury et al. (2007) e Floriani
(2010). Bezerra (2005) buscou identificar a relação positiva entre o GRI e o
desempenho em 52 empresas, onde obteve correlações significativas e positivas
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para 36 empresas que constavam na sua amostra. Fleury et al. (2007) relacionaram
o GRI e o desempenho e seus principais achados demonstravam a relação entre o
GRI e o desempenho organizacional até o momento em que a empresa se tornava
uma multinacional. E Floriani (2010) realizou a proposição de um modelo conceitual
que relacionava as variáveis GRI, competências internacionais e desempenho
organizacional. Entre os achados de Floriani (2010) percebeu-se que à medida que
há um aumento do GRI há também o desenvolvimento de novas competências, via
processo de aprendizagem organizacional, que possibilita às PMEs reposicionar
suas estratégias competitivas que resultam num aumento do desempenho
operacional e financeiro da organização.
Neste contexto, fortalece-se a ideia de investigar a influência do grau de
internacionalização (GRI) no desenvolvimento de novas competências internacionais
em PMEs e mMNCs no Sul do Brasil e explicar a relação destas variáveis com o
desempenho organizacional por meio de desempenho operacional e financeiro.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA
A partir da contextualização apresentada no tópico anterior, a investigação
desta dissertação será norteada pela seguinte problemática de pesquisa: Como o
maior grau de internacionalização (GRI) possibilita o desenvolvimento de
novas

competências

internacionais

e

influencia

no

desempenho

organizacional das PMEs e mMNCs localizadas na região sul do Brasil?

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA

Nesse sentido, elaboram-se os seguintes objetivos, geral e específicos, os
quais orientam a presente pesquisa.

1.3.1 Objetivo Geral

Investigar

a

influência

do

grau

de

internacionalização

(GRI)

e

o

desenvolvimento de competências internacionais, bem como o reflexo desses no
desempenho organizacional das PMEs e mMNCs da região sul do Brasil.
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1.3.2 Objetivos Específicos

A partir do objetivo geral elaboram-se os seguintes objetivos específicos:

a) Identificar o GRI das PMEs e mMNCs do sul do Brasil a partir do modelo
proposto por Floriani (2010).
b) Examinar as características das mMNCs, conforme Dimitratos et al. (2003);
c) Verificar as competências internacionais que as PMEs e as mMNCs da região
sul do Brasil desenvolveram para enfrentar os desafios da internacionalização
segundo os fatores de Floriani (2010); e
d) Averiguar a percepção do desempenho organizacional das PMEs e das mMNCs da
região sul do Brasil após a internacionalização, conforme modelo de Floriani (2010).

1.4 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TEMA

Primeiramente, o tema apresenta-se como relevante, uma vez que os
principais estudos sobre o processo de internacionalização apresentam como foco
as grandes empresas e seus achados não permitem generalizações para a
realidade vivenciada pelas PMEs (BAIRD; LYLES; ORRIS, 1994; HOLLENSTEIN,
2005). Neste contexto, observa-se que as PMEs não possuem a mesma capacidade
de recursos financeiros que as grandes empresas dispõem para o processo de
internacionalização. Depreende-se, desse modo, a existência de uma lacuna teórica
voltada para esta temática.
Outro aspecto relevante para a escolha desta problemática de pesquisa justificase por estudar as PMEs brasileiras, já que estas ocupam um espaço preponderante no
comércio exterior nacional, com uma participação de 70% no total de estabelecimentos
exportadores, de acordo com o MDIC (2014). O Gráfico 1 apresenta o volume de
exportações brasileiras em 2012, segundo o porte das empresas.
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Gráfico 1 – Exportação brasileira por porte de empresa – 2012
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1,9%

Grande
Empresa
30,0%

Micro &
Pequena
Empresa
42,7%
Média
Empresa
25,4%

Fonte: MDIC (2014).

O Gráfico 1 demonstra que no ano de 2012 as empresas que realizaram o
maior volume de exportações no Brasil foram as Micro e Pequenas Empresas, com
uma participação de 42,7%, seguidas pelas empresas de grande porte, com 30% de
participação no volume total e, na terceira posição, as médias empresas, com 25,4%
de participação. Cabe mencionar, ainda, que as PMEs representaram mais de 67%
do volume total exportado no país (25,4% das médias empresas, mais 42,7% das
micro e pequenas empresas). De acordo os dados publicados pelo MDIC (2014), as
PMEs corresponderam a 14.635 empresas. Na sequência, a Tabela 1 explicita o
volume de exportação brasileira por porte de empresa em valores monetários e suas
respectivas participações no volume geral exportado no país em 2012 e 2011.
Tabela 1 – Volume de Exportação brasileira
EXPORTAÇÃO BRASILEIRA POR PORTE DE EMPRESA
Valores em US$ milhões FOB
Total
Micro e
Média
Grande
Pessoa
Pequena
Empresa
Empresa
Física
Empresa
2012 (A)
Valor
242.580
1.787
8.132
232.156
502
Part. (%)
100,0
0,7
3,4
95,7
0,2
Qtde. (*)
21.482
9.171
5.464
6.439
399
Part. (%)
100,0
42,7
25,4
30,0
1,9
2011 (B)
Valor
256.040
2.032
8.819
244.782
406
Part. (%)
100,0
0,8
3,4
95,6
0,2
Qtde.
21.951
9.973
5.710
5.791
472
Part. (%)
100,0
45,4
26,0
26,4
2,2
(A/B) Valor
Abs.
- 13.460
- 245
- 687
- 12.626
96
Rel. (%)
- 5,3
- 12,1
- 7,8
- 5,2
23,6
(A/B) Qtde.
Abs.
- 469
- 802
- 246
648
- 73
Rel. (%)
- 2,1
- 8,0
- 4,3
11,2
- 15,5
Nota: os dados incluem exportações realizadas ao amparo de Declarações Simplificadas de Exportação – DSE
(*) Em 2012, há o registro de 9 (nove) operadores não classificados dentre as categorias de porte.
Assim, a soma das categorias constantes na tabela será de 21.473, diferente do total de 21.482 empresas.
Fonte: MDIC/SECEX.
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Como pode ser observado na Tabela 1, o valor das exportações está
concentrado nas grandes empresas em termos monetários. Entretanto, a
participação das PMEs no número global de empresas com atuação no comércio
exterior

aumenta

expressivamente

a

relevância

destas

empresas

como

disseminadoras da capacidade de geração de renda para o país.
Em pesquisas recentes divulgadas pelos órgãos de fomento, como o
Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (MDIC), em 2014, a
Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC), em 2012, e o Serviço
Brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas (SEBRAE), em 2012, além da
Fundação Dom Cabral (FDC), em 2012, que analisaram o cenário de negócios
internacionais, sobretudo as exportações, observou-se outro ponto relevante para
justificar a escolha deste tema, uma vez que os estados da região sul do Brasil
apresentaram uma participação de 27,4% no número de empresas que realizaram
exportações em 2012. Número este que posiciona a região como a segunda maior
em número de exportações no país.
Diante da importância mencionada das PMEs para a economia nacional,
principalmente nos aspectos voltados ao comércio exterior, torna-se relevante realizar
um estudo para entender melhor o comportamento das PMEs situadas na região sul do
Brasil a partir de um modelo conceitual validado para o contexto nacional das empresas
desta natureza, conforme proposto por Floriani (2010), que relacionou as variáveis de
grau de internacionalização, desenvolvimento de novas competências internacionais e
o desempenho organizacional em empresas do mesmo porte. A região sul apresentou
ainda o maior número de respondentes no estudo de Floriani (2010), além da
importância desta região no cenário econômico nacional.
Nesta perspectiva, busca-se ainda realizar uma pesquisa qualitativa, após a
pesquisa quantitativa realizada por Floriani (2010). Para Richardson (1999, p. 80),
“[...] os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis,
compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais.” Acreditase que a pesquisa qualitativa que será empregada neste estudo permita uma
exploração ou aprofundamento dos achados de Floriani (2010), além de aproveitar a
oportunidade para identificar das PMEs que compõem a amostra do estudo, quais
estão se arriscando em modos de entrada no exterior com maior envolvimento do
que a exportação convencional, caracterizando-se assim como mMNCs.
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1.5 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO

Este trabalho busca apresentar uma explicação qualitativa para a
pesquisa quantitativa de Floriani (2010), com o intuito de apresentar um olhar
diferenciado para o contexto das PMEs brasileiras analisadas, por meio de abordagens
metodológicas múltiplas. Gomes e Araújo (2005) destacam que os resultados
alcançados com o emprego dessas metodologias alternativas apontam para uma
maior veracidade e validação das pesquisas. Os autores mencionam ainda que a
verdade absoluta nunca é alcançada, porém a utilização de abordagens múltiplas
possa, ao menos, aproximar os pesquisadores de uma verdade temporal.
Do ponto de vista teórico, com os achados da pesquisa pretende-se contribuir
para a discussão quanto à estratégia internacional, oferecendo uma continuidade às
pesquisas que tratam do GRI em PMEs ainda incipiente e que tem despertado o
interesse de pesquisadores nos últimos tempos (ANDERSSON; GABRIELSSON;
WICTOR, 2004, DIMITRATOS et al., 2009, SCHERER, 2012, PLATCHEK et al., 2013).
Ressalta-se ainda como contribuição desta pesquisa a inserção da nova
característica das PMEs internacionalizadas, proposta por Dimitratos et al. (2003),
denominadas de micromultinacionais (mMNCs) a partir de classificações específicas.
Esta nova categorização para as PMEs internacionalizadas aparece como um tema
recente no cenário acadêmico nacional, uma vez que foram encontrados em bases
de dados internacionais apenas 16 estudos empíricos relacionados ao tema e
destes apenas três apresentavam como foco as PMEs. Cabe mencionar, ainda, que
não foi localizado nenhum estudo no contexto nacional abordando esta
categorização em PMEs.
Do ponto de vista prático, os resultados poderão ser adotados como
instrumento para o processo de tomada de decisão de empresários e profissionais
que atuam na área de negócios internacionais. Este poderá oferecer a esses
profissionais informações que possam melhorar suas atividades empresariais e,
como consequência, a efetiva atuação face à competição internacional.
A contribuição social deste estudo diz respeito ao seu aspecto inovador, uma vez
que seus achados poderão ser utilizados como fator motivador para PMEs que
experimentam outros modos de entrada para o processo de internacionalização além
da exportação, percebendo, assim, que este processo pode ser uma realidade para um
número cada vez maior de PMEs e não apenas para empresas de grande porte.
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1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO
Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro apresenta a
contextualização e a problemática da pesquisa, os objetivos geral e específicos, a
justificativa da escolha do tema, bem como suas contribuições e a estrutura geral da
pesquisa.
No

segundo

capítulo

fundamenta-se

o

estudo

que

aborda

a

internacionalização das empresas, as teorias que versam sobre o processo de
internacionalização, o grau de internacionalização (GRI), as competências
internacionais, o desempenho organizacional, as pequenas e médias empresas e a
internacionalização e as micromultinacionais (mMNCs). E, por fim, o modelo
conceitual proposto por Floriani (2010).
Quanto ao terceiro capítulo, discorre-se sobre o delineamento da pesquisa, as
etapas da consecução da pesquisa que corresponde à estrutura conceitual utilizada,
os critérios de seleção dos estudos de caso que compõem a pesquisa, a coleta e
análise dos dados, bem como a confiabilidade e validade do estudo.
No quarto capítulo, realiza-se a análise das entrevistas das empresas e, por
fim, o quinto capítulo traz as conclusões do estudo, limitações e recomendações
para as futuras pesquisas sobre a temática investigada e, ainda, um resumo dos
resultados e o quadro comparativo com o estudo de Floriani (2010).
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo tem como objetivo apresentar a teoria que versa sobre a
internacionalização das empresas que aborda as vertentes comportamental e
econômica, o grau de internacionalização (GRI), as competências internacionais e
desempenho organizacional, bem como o contexto das pequenas e médias
empresas (PMEs) e as micromultinacionais (mMNCs). E, por fim, apresentar o
modelo conceitual proposto por Floriani (2010) utilizado na consecução do estudo.
2.1 INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS

A internacionalização ocorre de diferentes formas e por diversos motivos,
dependendo de uma série de fatores, como os países de origem das empresas, as
crenças de seus dirigentes, a estrutura de suas operações, seu portfólio de clientes
e seus objetivos comerciais. A internacionalização está associada ao interesse da
empresa em benefício das oportunidades oferecidas pelos mercados no exterior
(ÁLVAREZ; MERINO, 2010).
Jones e Coviello (2005) apontam a internacionalização como um processo
que acontece com o tempo, manifestando-se em uma sequência em que os eventos
ocorrem e tem como base o comportamento empreendedor. Para Casillas, Acedo e
Barbero (2010), a internacionalização tem sido descrita como um processo de
aprendizagem em que uma empresa aumenta o seu compromisso no exterior, por
consequência adquire conhecimento por meio dos novos mercados em que atua.
Em linha com os conceitos mencionados, vários são os autores encontrados
na literatura que mencionam que o conceito de internacionalização varia em função
do foco que é dado em suas concepções. A seguir, o Quadro 1 apresenta a
evolução do conceito de internacionalização ao longo do tempo na visão de autores
nacionais e internacionais.
Quadro 1 – Evolução do conceito de internacionalização de acordo com autores nacionais e
internacionais
Autores/Ano
Conceito de internacionalização
Johanson e
A internacionalização é uma consequência de uma série de decisões
Wiedesheim-Paul
incrementais e somatórias.
(1975)
Johanson e Vahlne
Processo pelo qual as empresas gradualmente aumentam seu envolvimento
(1977)
em negócios internacionais.
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Welch e Luostarinen
(1988)
Beamish (1990)
Calof e Beamish
(1995)
Cavusgil e Kirpalani
(1993), Sullivan
(1994) e Reuber e
Fischer (1997)

Processo de envolvimento crescente em operações internacionais, no
sentido do contexto doméstico para mercados estrangeiros e vice-versa
Processo pelo qual as firmas tanto aumentam sua consciência de
investimento direto e indireto de transações internacionais sobre seu futuro,
quanto estabelecem e conduzem transações com outros países.
Processo de incremento do envolvimento da firma em operações
internacionais
Referem-se à internacionalização como "grau de internacionalização”
(Degree Of Internationalization - DOI).

Processo de mobilização, acumulação e desenvolvimento de estoques de
recursos para atividades internacionais.
Internacionalização ocorre quando a empresa expande sua venda, produção
Knight e Liesch (2002)
ou outras atividades de negócio nos mercados internacionais.
A internacionalização é um processo e, portanto, por definição, o
Jones e Coviello
comportamento de internacionalização ocorre ao longo do tempo,
(2005)
manifestando-se em uma sequência em que os eventos ocorrem.
Internacionalização é o processo pelo qual a empresa deixa de operar nos
limites do mercado nacional de origem e passa a explorar mercados
estrangeiros, atuando de diferentes modos, desde mediante a simples
Borini et al. (2006)
exportação indireta até operações estrangeiras mais complexas e com
maior comprometimento de recursos, tal como a instalação de subsidiárias
no estrangeiro.
A internacionalização é um processo de concepção de planejamento
Ricupero e Barreto
estratégico e sua respectiva implantação, para que uma empresa passe a
(2007)
operar em outros países diferentes daquele no qual está originalmente
instalada.
A internacionalização é o processo pelo qual uma empresa vai gradualmente
se modificando em razão da competição internacional, da saturação dos
Floriani (2010)
mercados domésticos e da necessidade de expansão, de novos mercados e
diversificação.
Internacionalização é o fenômeno relacionado aos agentes, os atores
Fleury e Fleury (2011)
sociais que participam do processo de globalização.
Oesterle, Richta e
A internacionalização de uma empresa, ou melhor, a sua diversificação
Fisch (2013)
internacional, é a extensão do seu negócio além de fronteiras.
Fonte: adaptado de Souza e Fenili (2012).
Ahokangas (1998)

A partir do Quadro 1, depreende-se que a internacionalização é um processo
abrangente e pode ser sistematizado pela organização de diferentes formas,
dependendo da decisão estratégica, tipo de empresa, produto, modo de entrada e
países onde ela pretende atuar.
O processo de internacionalização pode ser visto pelas empresas como uma
vantagem competitiva, de acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Dom
Cabral que atua como uma escola de negócios brasileira responsável pela formação
de

executivos,

empresários e

gestores públicos com

padrão

e

atuação

internacionais. Apresentou os benefícios da internacionalização para o Brasil e para
as empresas, sendo que o principal benefício, de acordo com a opinião de 87,3%
dos entrevistados é a melhoria da imagem do Brasil no exterior e a consolidação dos
produtos brasileiros no exterior (FDC, 2012).
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Na opinião dos entrevistados em relação às principais vantagens do processo
de internacionalização para as empresas foram apontados como as mais relevantes,
sendo: o aumento do valor da marca pela presença internacional e a capacidade
ampliada de atendimento a clientes globais, a diferenciação perante concorrentes
nacionais ou menos internacionalizados, a melhoria da imagem da empresa no
mercado

nacional,

capacitação

de

inovação

tecnológica

potencializada,

o

desenvolvimento de equipes com habilidades multiculturais, o acesso a mercados
financeiros internacionais, o desenvolvimento de novos produtos e segmentos e a
melhoria do desempenho econômico financeiro (FDC, 2012).
Diante das vantagens apontadas no processo de internacionalização à tomada
de decisão por parte da empresa em internacionalizar, sucita ao gestor elencar vários
fatores de ordem ambiental e cultural, além de objetivos estratégicos bem definidos
por parte da empresa. Neste contexto destaca-se a importância de conhecer as
teorias de internacionalização que podem subsidiar esse processo decisório. .

2.2 TEORIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO

As teorias de internacionalização que atuam como alicerçe ao processo
decisório possuem duas correntes, uma de origem comportamental e a outra voltada
para critérios de ordem econômica (ANDERSEN; BUVIK, 2002; RÄISÄNEN, 2003;
CARNEIRO, 2007; LEITE, MORAES, 2012). A seguir, no Esquema 1 apresentam-se
as duas correntes teóricas adotadas no estudo e suas ramificações.
Esquema 1 – Categorização das Teorias de Internacionalização

Fonte: o autor.
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No Esquema 1 observa-se a disposição das teorias de internacionalização e
suas principais ramificações na teoria comportamental por meio da teoria de Uppsala,
Teoria de Networks e a teoria que aborda o Empreendedorismo Internacional (EI). E,
ainda, a teoria econômica que se subdivide em: Teoria do Poder de Mercado, Teoria
dos Custos de Transação, Teoria de Internalização, Teoria do Paradigma Eclético,
Teoria das Vantagens das Nações e a Teoria da Visão Baseada em Recursos (RBV).
Todas as teorias mencionadas serão explanadas de maneira mais ampla nos
próximos capítulos deste trabalho.

2.2.1 Teoria Comportamental

A Teoria Comportamental teve origem em meados de 1970 na Universidade de
Uppsala na Suécia a partir dos estudos realizados por Johanson e Wiedersheim-Paul
(1975) e Johanson e Vahlne (1977), que construíram uma abordagem voltada para os
aspectos comportamentais da internacionalização das empresas.
De acordo com o Modelo de Uppsala a internacionalização é tratada como um
processo de aprendizagem em que a organização investe recursos gradualmente e
adquire conhecimentos sobre determinado mercado internacional de maneira
incremental. Neste modelo, a falta de conhecimento é o maior obstáculo encontrado
pelas organizações para iniciar o processo de internacionalização. E, ainda, trata-se
de um processo de aprendizagem em que a sequência de modos de operação iniciase com a utilização de poucos recursos, representado pela exportação direta e o
envolvimento se aprofunda a partir do aumento do conhecimento e da melhoria dos
canais de informação. Assim, o conhecimento adquirido por meio da experiência é
considerado o primordial neste processo de internacionalização, sendo tratado como
conhecimento

experiencial

segundo

o

modelo

de

Uppsala

(JOHANSON;

WIEDERSHEIM-PAUL, 1975; JOHANSON; VAHLNE, 1977).
Johanson e Wiedesheim-Paul (1975), com base em um estudo multicaso
sobre o processo de internacionalização de quatro empresas suecas identificaram
como se desenvolve este processo e sugeriram um modelo de entrada por meio da
adoção das seguintes etapas: a) Atividades de exportação não regulares; b)
Exportação por intermédio de agentes independentes; c) Filiais de vendas e; d)
Produção no exterior. O Esquema 2 demonstra os estágios de desenvolvimento
internacional do Modelo de Uppsala.
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Esquema 2 – Modelo de Uppsala

Fonte: adaptado de Andersen (1993); Bell (1995), Johanson e Wiedersheim e Paul (1975) citados por
Floriani (2010).

Observa-se no Esquema 2 que o primeiro estágio é caracterizado pelas
empresas que ainda não alocaram nenhum recurso no mercado-alvo, ou seja, no
mercado onde pretendem atuar. Neste estágio, as empresas não têm acesso às
informações regulares do lugar para o qual pretendem exportar.
No segundo estágio as empresas têm um intermediário e conseguem
informações regulares sobre os fatores que influenciam as atividades de vendas. E,
ainda, este intermediário também conhecido como o mediador do negócio deverá
realizar toda a negociação para a empresa que pretende iniciar o processo de
internacionalização.
O terceiro estágio compreende um controle da empresa que iniciou o
processo de internacionalização sobre o canal de informação do mercado,
permitindo-lhe adquirir habilidades para direcionar o tipo e o volume das
informações. E, por fim, no quarto estágio do modelo de Uppsala as empresas
possuem um envolvimento maior de seus recursos no mercado-alvo.
No modelo de Uppsala a questão da distância psíquica é caracterizada pela
diferença entre o país de origem e o país estrangeiro em termos de desenvolvimento,
nível e conteúdo educacional, idioma, cultura, sistema político, entre outros. Para
Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) e Johanson e Vahlne (1977) quanto maior a
distância psíquica maior será a incerteza em relação ao resultado de uma ação de
internacionalização. Em linha com o modelo de Uppsala a pesquisa realizada pela
Fundação Dom Cabral, em 2012, evidencia que a incerteza no processo de
internacionalização é reduzida com a distância psíquica. O Gráfico 2 apresenta os
países-sede das primeiras subsidiárias no exterior das empresas que realizaram o
processo de internacionalização durante o ano de 2012.
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Gráfico 2 – País da primeira subsidiária no exterior
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Fonte: Fundação Dom Cabral (2012).

De acordo com o Gráfico 2 percebe-se a tendência das empresas
exportadoras brasileiras ao iniciarem o processo de internacionalização por meio de
países da América Latina. Ainda citando o mesmo estudo, 63,3% das empresas
participantes tiveram sua primeira subsidiária internacional instalada em países
próximos ao Brasil. Estes resultados da Fundação Dom Cabral corroboram as
afirmações de Johanson e Wiedesheim-Paul (1975).
Alguns estudos contribuíram para o aperfeiçoamento do Modelo de Uppsala
como estudos de Reid (1981), Hedlund e Kverneland (1985) e Forsgren (1989). Reid
(1981) entende que o Modelo de Uppsala é muito determinístico e ressalta que os
padrões de internacionalização e dos processos de firmas individuais seriam únicos e
muito dependentes das especificidades da situação. Hedlund e Kverneland (1985)
destacam que as mudanças no ambiente podem levar as firmas a adotarem formas
de entrada no mercado internacional mais rápidas e diretas. Entretanto, Forsgren
(1989) ressalta que este modelo é relevante apenas em relação aos estágios iniciais
da internacionalização, quando a falta de conhecimento de mercado e a falta de
recursos ainda seriam fatores limitadores para a internacionalização.
A partir das contribuições de Reid (1981), Hedlund e Kverneland (1985),
Forsgren (1989) os pesquisadores Johanson e Vahlne, em 2009, revisaram o Modelo
de Uppsala proposto em 1975 e inseriram duas novas teorias Networks e o
Empreendedorismo Internacional (EI).
Na perspectiva da Teoria de Network, observa-se a importância da interação
entre os atores, já que o aumento de conhecimento e dos recursos ocorre a partir da
troca de experiências. Assim, as redes de relacionamento (network) impulsionam o
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acesso ao mercado externo (JOHANSON; VAHLNE, 2009). Para Hemais e Hilal
(2002) esta nova teoria destaca as novas perspectivas do processo de
internacionalização das empresas por meio da hierarquia organizacional, rede de
subsidiária, múltiplos modos de entrada e o comportamento político dos atores, além
da importância do empreendedor.
Entretanto, na perspectiva da Teoria do Empreendedorismo Internacional
(EI) o empreendedor é a peça-chave do modelo; assim, nem os processos de
estratégia, tampouco os de internacionalização começariam sem que houvesse a
figura do empreendedor (HEMAIS; HILAL, 2002). McDougall (1989) define EI como o
desenvolvimento de novos empreendimentos internacionais ou start-ups que desde
a sua criação se envolvem em negócios internacionais. Dessa forma, tanto o
domínio operacional quanto o internacional ocorreriam desde os estágios iniciais do
processo de internacionalização da empresa.
Para Leite (2012), algumas características diferenciam o empreendedorismo
tradicional do empreendedorismo internacional. O aspecto principal de divergência
consiste na forma em que ocorre o processo de internacionalização e não apenas na
criação do negócio.
Na literatura encontram-se vários estudos que evidenciam as variáveis que dão
origem ao Empreendedorismo Internacional (EI), sendo elas: o desenvolvimento de
recursos competitivos (OVIATT; MCDOUGALL, 1994), a vantagem competitiva
(OVIATT; MCDOUGALL, 1994; ZAHRA; GEORGE, 2002), a exploração de
oportunidades

internacionais

(ZAHRA;

GEORGE,

2002;

DIMITRATOS;

PLAKOYIANNAKI, 2003; OVIATT; MCDOUGALL, 2005a; MTIGWE, 2006), a
inovação (ZAHRA; GEORGE, 2002; MTIGWE, 2006) e a atitude face ao risco
(MTIGWE, 2006).

2.2.2 Teoria econômica

Para Dunning (1988), a teoria econômica volta-se à racionalização, por meio
da otimização dos custos e dos fatores econômicos envolvidos no processo de
internacionalização. Na sequência cada uma destas teorias será abordada com seus
aspectos principais na teoria do poder de mercado, teoria dos custos de transação,
teoria de internalização, teoria do paradigma eclético, teoria das vantagens das
nações e a teoria da visão baseada em recursos (RBV).
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A Teoria do Poder de Mercado proposta por Hymer (1960/1976) foi uma das
primeiras teorias a explicar a internacionalização de empresas. O autor articulou
seus pontos de vista, em sua tese de doutorado e, mais tarde, em cerca de 40
artigos em revistas de economia e economia política.
Hymer (1960) citando em sua pesquisa Alejandro, Bhagwati, Horst, Rowthorn
critica a teoria da carteira de investimento estrangeiro pela sua incapacidade de
explicar alguns "fatos estilizados" do Investimento direto no exterior, mas, na
incapacidade de explicar como o poder, estratégias e governança das empresas
podem influenciar a decisão de cruzar fronteiras nacionais. O autor distingue as
diferentes modalidades pelas quais as empresas podem aumentar sua abrangência
territorial, por meio do licenciamento, joint ventures e investimento direto no exterior.
O autor pesquisou, ainda, a questão de por que uma empresa iria escolher para
possuir e/ou controlar as atividades produtivas em um país estrangeiro, mesmo com
os custos evidentes de fazê-lo, por exemplo, aqueles a ver com a linguagem, as
barreiras culturais e outros de se aventurar em locais desconhecidos. Hymer foi o
primeiro economista a abordar a questão de "Por que multinacionais?" E "Por que o
Investimento Direto no Exterior?”
Hymer (1960) citando em sua pesquisa Alejandro, Bhagwati, Horst, Rowthorn
destaca ainda dois fatores principais que levam uma empresa a desejar investir ou
controlar negócios no exterior. Primeiro, uma empresa pode querer explorar
competências específicas ou vantagens tecnológicas. Mais especificamente, a
aquisição de uma empresa estrangeira pode aumentar a proximidade do adquirente
com os clientes estrangeiros, aumentar os lucros variáveis de vendas no exterior,
eliminando os custos de comércio. Em segundo lugar, a empresa poderia
estrategicamente saltar a barreira comercial por meio de uma aquisição para
eliminar seu principal concorrente ou para colocá-lo em desvantagem, aumentando
seu poder de mercado próprio.
A Teoria do Poder de Mercado sugere ainda que a busca de lucros de
monopólio por empresas já dominantes em seus mercados locais ocasiona o
investimento em operações externas. O grande motivador, nesse caso, é a
dificuldade crescente da empresa em aumentar o poder de mercado, ao atingir um
ponto de saturação no mercado doméstico (SOUZA; FENILI, 2012).
Hymer (1960) citando Alejandro, Bhagwati, Horst, Rowthorn ressalta que
numa análise de custo-benefício, a opção de realização em investimento direto no
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exterior se apresenta como a mais adequada aos objetivos estratégicos de uma
organização, por duas razões: a primeira relacionada à empresa multinacional
procurar eliminar a concorrência no mercado local por meio da aquisição de
empresas locais; a segunda refere-se ao controle direto que se apresenta mais
lucrativo diante das dificuldades e custos associados em administrar um
licenciamento. O autor cita três motivos principais pelas quais as empresas decidem
partir para o investimento direto no exterior: neutralizar os concorrentes, explorar
vantagens competitivas e diversificar-se.
Na Teoria dos Custos de Transação que nasceu com o trabalho de Ronald
Coase (1937), The Nature of the Firm, explicita-se a estratégia, uma vez que trata a
internacionalização sob o ponto de vista econômico e identifica aspectos relativos às
vantagens e desvantagens dos custos. Para Coase (1937 apud CANTWELL, 1991;
DIB, 2008), a análise dos custos não está relacionada apenas à atividade produtiva
da empresa, mas também à coleta de informações, negociação e formação de
contratos, com o intuito de garantir o cumprimento do previamente acordado.
Os custos de transação foram estudados posteriormente por Williamson
(1975). Este autor pressupõe que desde o instante que a empresa decide explorar o
mercado estrangeiro na sua forma menos complexa, ou seja, por meio da
exportação, ela enfrenta custos, sejam estes associados à busca de informação ou
ao cumprimento de contratos. Estes custos incorridos pela empresa são
denominados de custos de transação.
A Teoria da Internalização associa-se à Teoria dos Custos de Transação,
com base em Buckley e Casson (1976 apud FLORIANI, 2010). Esta teoria dedica-se
a esclarecer a relação entre custos e benefícios de se coordenarem atividades
econômicas transnacionais internamente por meio da internalização de certas
atividades produtivas pela firma em vez de delegá-las a outras empresas.
As empresas agem na busca pela maximização de seus lucros. Com esse
objetivo, a empresa que se internacionaliza passa a optar racionalmente entre a
internalização (hierarquização) de atividades econômicas conduzidas em diferentes
países ou por lidar com as imperfeições de mercado (via joint ventures ou licenças,
por exemplo). Assim, para Buckley e Casson (1976), a internalização das
imperfeições típicas dos mercados externos conduz para a formação das empresas
multinacionais.
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A Teoria do Paradigma Eclético de Dunning (1988) tem por base três
fatores para explicar a internacionalização de empresas: 1) Ownership a
capacidade de as competências essenciais da firma (matriz) atuarem como um
diferencial frente a concorrentes estrangeiros; 2) Location, a exploração dos
benefícios da localização, seja em termos de custos de mão de obra, transportes ou
maior adaptação e integração com o mercado estrangeiro; 3) Internalization, efeitos
que decorrem da empresa garantir as atividades num outro país mediante seus
próprios meios e não recorrendo a uma terceira entidade. Os fatores relacionados
pelo autor são as vantagens específicas, de propriedade, de localização e de
internalização.
A Teoria das Vantagens das Nações de Porter (1990) tem como objetivo
explicar por que determinado país reúne condições domésticas que garantem uma
competitividade não baseada em custos, mas em qualidade, diferenciação e
inovação.
A Teoria da Visão Baseada em Recursos (RBV), considerada uma
perspectiva dominante na literatura da estratégia, tem crescido sua utilização
também no campo de negócios internacionais (PENG, 2001; FAHY, 2002;
DHANARJ; BEAMISH, 2003; IBEH; WHEELER, 2005). Esta teoria tem como foco os
recursos e as competências, alem de considerar que toda a empresa deve ser
visualizada como um conjunto de recursos tangíveis e intangíveis que, quando
articulados com a realização de uma função organizacional, transformam-se em
capacidades organizacionais (MILLS et al., 2002).
Estas

teorias

econômicas

buscam

explicar

os

processos

de

internacionalização que são estabelecidos por meio de distintas estratégias,
processos, modo e/ou grau de internacionalização.

2.3 GRAU DE INTERNACIONALIZAÇÃO

O Grau de Internacionalização (GRI) é conceituado por meio de duas
correntes. A primeira corrente entende que o processo de entrada de uma empresa
em um mercado externo e os diferentes estágios do seu envolvimento internacional
caracterizam o GRI. Porém, a segunda corrente corresponde às variações de
dotações de recursos, oportunidades mercadológicas e de capacidades gerenciais
envolvidas neste processo (HASSEL et al., 2003 apud FLORIANI, 2010, p. 43;
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RUZZIER et al., 2007; COVIELLO; McAULEY, 1999; MORGAN; KATSIKEAS, 1997;
RAMASWAMY

et

al.,

1996;

SULLIVAN,

1994,

1996;

CAVUSGIL,

1980;

DIAMANTOPOULOS; INGLIS, 1988; DUNNING, 1988; REID, 1981; JOHANSON;
VAHLNE, 1977; BILKEY; TESAR, 1977; JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 1975).
Welch e Luostarinen (1988) afirmam que não é possível identificar um
conceito único para GRI, pois foram encontradas diferentes interpretações em
distintos estudos. Corroborando com esta afirmação Oesterle, Richta e Fisch (2013)
mencionam que não existe um padrão geralmente aceito para medir o grau de
internacionalização de uma empresa.
O GRI de uma empresa pode ser mensurado por meio da vertente
comportamental quando considera a análise da evolução da empresa, sua estrutura,
seus processos de relações entre a demografia, mercado estratégico, produto,
organizacionais e as características comportamentais de expansão internacional da
organização (JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 1975; JOHANSON; VAHLNE,
1977, 1990, 2009). A mensuração do GRI também pode utilizar métricas da vertente
econômica para avaliar a internacionalização de uma empresa (SULLIVAN, 1994;
1996; RAMASWAMY et al., 1996; HASSEL et al., 2003; RUZZIER et al., 2007).
Na vertente comportamental para mensurar o GRI consideram-se os modos
de entrada de uma empresa no mercado externo (ROOT, 1994), pois se acredita
que a variedade destes modos de entrada resulta no aumento do compromisso dela
em relação aos recursos dispendidos para o seu desenvolvimento internacional. Lu
e Beamish (2001), Rasheed (2005) e Ruzzier et al. (2007), apontam o modo de
entrada como um dos itens imprescindíveis para formar o GRI em PMEs e ainda
contribuir para o desempenho organizacional da empresa.
A internacionalização a partir da vertente comportamental é um processo que
evolui dos estágios iniciais para estágios mais avançados e, ainda, de maneira
linear. As empresas começam a internacionalização com a exportação via
intermediários, o que necessita de um volume menor de recursos comprometidos
neste processo. De forma gradual a empresa adquire conhecimento e experiência
para avançar os estágios até chegar à etapa que compromete mais recursos
(JOHANSON; VAHLNE, 1977, 1990, 2009; JOHANSON; WIEDERSHEIN, 1975).
Floriani e Fleury (2012) ressaltam que nos estágios mais avançados de
internacionalização as empresas buscam vantagens competitivas por estarem mais
próximos de seus clientes e ainda diversificarem seus mercados de atuação.
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Bartlett e Ghoshal (1992) asseveram que dependendo do modo de entrada,
algumas variáveis que influenciam o projeto de internacionalização devem ser
observadas e podem ter maior ou menor risco para a empresa. Dessa forma, a
tomada de decisão em relação à internacionalização estará alinhada com as
estratégias da organização e ocorrerá de maneira mais segura.
Root (1994) sugere que os modos de entrada para o processo de
internacionalização podem ser classificados em: modo de entrada (exportação
indireta e direta); modo de entrada contratual (acordo de distribuição ou
comercialização e licenciamento ou franquia); e modo de entrada de investimento
(escritório de vendas próprio, centro de distribuição próprio, alianças estratégicas ou
joint-ventures, fusão, aquisição e Greenfield).
Em relação ao modo de entrada mencionado por Root (1994) a exportação
indireta caracteriza-se pelo tipo de operação que é provavelmente a mais fácil de
entrar em mercados estrangeiros. O negócio é realizado por meio de um
intermediário que está localizado no país do produtor; este intermediário tem a
função de exportar o produto. Nesse caso, o fabricante não precisa dominar as
normas do comércio internacional, pois são atribuições do intermediário (trading
companies, comercial importadora/exportadora). Entretanto, na exportação direta a
empresa produtora é responsável pela exportação e, assim, necessita obter
conhecimentos específicos relacionados aos negócios internacionais. Dessa forma,
é importante ter um profissional ou setor específico na empresa que trate
diretamente do processo de exportação.
Quanto ao modo de entrada contratual abordado por Root (1994), configurase por um acordo técnico, contrato de serviços, contratos de gerenciamento,
contratos de produção, licenciamento, franquia entre outros. No acordo de
distribuição ou comercialização o produtor fará um acordo formal com o importador
para que este distribua e/ou comercialize os produtos no exterior. E, ainda, nos
contratos de licenciamento ou franquias o modo de entrada prevê o estabelecimento
de um contrato entre duas empresas, onde uma delas é a detentora de um
determinado conhecimento e se compromete a transferi-lo para a outra mediante
uma retribuição previamente acordada entre ambas, que nesta ocasião se configura
com o pagamento de royalties.
E, por fim, no modo de entrada de investimentos de Root (1994) que se
caracteriza pelos investimentos individuais em novos empreendimentos ou
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aquisições e ainda joint-ventures. Neste processo, a empresa pode optar pela
abertura de um escritório de vendas próprio no exterior que se refere a um
investimento relevante, pois é necessário considerar o ambiente físico e a
contratação de funcionários. Quanto ao centro de distribuição próprio, o investimento
no exterior revela-se ainda maior, uma vez que necessita de um número maior de
pessoas envolvidas, a atuação no transporte e, ainda, o controle de estoque no
exterior, além de conhecimentos específicos sobre a legislação vigente no país e os
procedimentos burocráticos envolvidos no processo. Nas alianças estratégicas e
joint-ventures há o compartilhamento de recursos e conhecimento entre as
empresas, o que possibilita a superação de barreiras culturas, tarifárias e não
tarifárias. Contudo, em relação à fusão as empresas do mesmo setor com interesse
em aumentar a sua fatia de mercado se juntam e cooperam, porém, a adaptação
das pessoas a outras culturas pode ser um entrave neste processo. Na aquisição, a
agilidade da entrada no mercado estrangeiro pela possibilidade de compra, enfatiza
o grande investimento financeiro no negócio e o conhecimento da legislação e
burocracia vigente no mercado externo. E a Greenfield: greenfield com pesquisa e
desenvolvimento (P&D) corresponde aos investimentos financeiros elevados, em
que a empresa começa do zero no exterior, pois depende da construção do
ambiente físico, do conhecimento da legislação, burocracia e cultura, o que torna o
processo mais moroso. Quanto a P&D a dificuldade aumenta ainda mais pela
necessidade de produzir o produto ou adequar a este novo país.
Na vertente econômica para mensurar o GRI nos processos voltados à
internacionalização das empresas uma das métricas mais utilizadas é a escala
proposta por Sullivan (1994). Sullivan (1994) analisou 17 estudos empíricos sobre a
relação entre o GRI de uma empresa e seu desempenho financeiro; a amostra de 74
multinacionais contempladas como as top 100 das empresas norte-americanas
selecionadas pelo faturamento externo listadas pela Revista Forbes, de 1979 a
1990. No estudo de Sullivan (1994) foram utlizadas apenas medidas que poderiam
ser estimadas objetivamente para mensurar o GRI, mixando as teorias econômicas e
comportamentais da internacionalização. Dessas teorias, a escala é composta por
aspectos de estrutura, desempenho e atitudinais. A seguir, mencionam-se as várias
que compõem cada dimensão do modelo proposto por Sullivan (1994):

a) Estrutura: Fatores estruturais dizem respeito ao diagnóstico das atividades
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externas da empresa, como os países onde a empresa atua e o número de
subsidiárias no exterior (PLATCHEK et al., 2013), assim as variáveis
mensuradas foram a proporção de ativos no exterior por ativos totais (FATA)
e o número de subsidiárias no exterior como percentual do total de
subsidiárias (OSTS).
b) Desempenho: Os indicadores de desempenho são aqueles que medem a
atuação da empresa no mercado internacional por um determinado período
(PLATCHEK et al., 2013). Para mensurar este aspecto as variáveis foram:
Proporção de vendas externas por vendas totais (FSTS); intensidade da
pesquisa e desenvolvimento (RDI); intensidade da publicidade (AI); vendas
por exportação como percentual do total de vendas (ESTS) e lucros no
exterior como percentual do total de lucros (FPTP).
c) Atitudinais:

Os

atitudinais

estão

relacionados

com

a

experiência

internacional dos gerentes de topo, duração cumulativa dos trabalhos
internacionais dos gerentes, dispersão psíquica das operações internacionais.
(PLATCHEK et al., 2013). Nesta categoria as variáveis analisadas foram: a
experiência internacional do corpo diretivo (em anos) como percentual do total
de anos de experiência do corpo diretivo (TMIE); dispersão psíquica das
subsidiárias no exterior (PDIO), medida como o número de zonas psíquicas
onde a empresa está presente, dividida pelas 10 zonas psíquicas do mundo.

No modelo proposto por Sullivan (1994) percebe-se o baixo avanço de
pesquisas em medir o Grau de internacionalização. Isso ocorre por falta de medidas
definitivas do fenômeno da internacionalização. Dessa forma, o modelo proposto
pelo autor enfoca os estágios mais avançados da internacionalização, não
observando modos de atuação no exterior.
Procedeu-se a escolha de alguns estudos empíricos que versam sobre o GRI
em contextos distintos, onde se realizou a busca na base de períodicos da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), com o
intuito de identificar estudos empíricos do GRI em PMEs. Para a busca utilizou-se as
terminologias: degree of internationalization e SMEs em 31 de janeiro de 2014.
Foram localizados 978 artigos científicos, dos quais se selecionou 7 artigos
científicos que mais se assemelham ao objetivo da presente pesquisa. A seguir, o
Quadro 2 apresenta os estudos selecionados.
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Quadro 2 – Estudos empíricos que abordaram o Grau de internacionalização em PME´s
Autor(es)
Síntese da discussão dos estudos empíricos selecionados
Este estudo considera os esforços de internacionalização de uma amostra de PMEs
da Lituânia. Buscou-se revelar se existe algum padrão de decisões para entrada no
mercado externo. Foi examinado o grau de internacionalização e sua dependência
Mockaitis,
com a idade da empresa, o tamanho, a aversão ao risco, o compromisso com a
Vaiginien e
aquisição de conhecimento. Os resultados apontaram que a maioria das PMEs
Giedraitis
lituanas está ainda nos estágios experimentais ou iniciais de internacionalização
(2005)
mostrando um nível bastante baixo de internacionalização. Embora as empresas
indiquem que elas têm uma visão bastante proativa de internacionalização, seus
próprios esforços em busca de oportunidades ainda não são aparentes.
O objetivo deste trabalho foi examinar as relações entre as pequenas e médias
empresas chinesas com a intensidade de sua orientação empresarial e o grau de
internacionalização. Examinou-se se a orientação empreendedora afeta estratégias de
internacionalização das empresas e seu sucesso. O estudo conclui que a orientação
empreendedora está positivamente relacionada com o grau de internacionalização,
Lan e Wu especialmente entre as pequenas e médias empresas chinesas. As experiências
(2009)
internacionais da empresa são significativas e afetam positivamente o grau de
internacionalização. Além disso, o grau de sucesso depende grandemente em suas
atitudes quanto à tomada de riscos, a sua capacidade de diversificar internacionalmente
e com sucesso competir com os já estabelecidos no mercado. Mostrou também como
estratégias empresariais podem estimular vantagens competitivas e impulsionar o
desenvolvimento das empresas chinesas, especialmente de pequeno e médio porte.
O estudo teve por objetivo identificar quais fatores organizacionais influenciam o
processo estratégico internacional e analisar a influência dos fatores organizacionais e
estratégicos sobre o grau de internacionalização (GRI) da firma em termos de
indicadores financeiros e não financeiros de desempenho, volume de vendas e
Honório
dispersão geográfica. Os resultados encontrados evidenciam que fatores
(2009)
organizacionais associados ao tamanho da firma influenciam fundamentalmente o
processo estratégico internacional das empresas estudadas. O GRI das empresas
pesquisadas mostra-se influenciado pelo fator organizacional associado à experiência
internacional e pelos fatores estratégicos associados ao modo deliberado de formação
estratégica e a escolha de parceiros internacionais.
O estudo abordou a questão: o que permite que algumas PMEs internacionalizadas
tornem-se micromultinacionais e não apenas exportadores puros. Um levantamento de
102 PMEs de software indianas indicou que a existência do conhecimento além de
Prashanth
fronteiras facilita a adoção de modos de entrada no exterior com maior compromisso do
am (2011)
que a exportação. Além disso, na micromultinacional o grau de internacionalização é
significativamente maior.
Esta pesquisa examinou o impacto da internacionalização na sobrevivência das
pequenas e médias empresas (PMEs). Foram examinadas 1.612 PMEs coreanas. Uma
Lee et. al
das perguntas aos entrevistados foi se eles realizam exportação, distribuição no
(2012)
exterior, ou filiais de vendas internacionais. Isso foi analisado e classificados termos de
aumento do grau de internacionalização. O estudo revelou que a internacionalização
está associada com as perspectivas de sobrevivência da PME.
O objetivo do estudo foi identificar a relação entre o Grau de internacionalização
Floriani e
(GRI), o desempenho financeiro e o desenvolvimento de competências internacionais
Fleury
das Pequenas e Médias Empresas (PMEs) brasileiras. Os resultados indicam que com
(2012)
o aumento do GRI a PME desenvolve competências internacionais e, assim, apresenta
um desempenho superior.
Este estudo tentou compreender o papel dos diretores executivos (CEOs) sobre os
esforços inovadores e de internacionalização da firma. Baseado em entrevistas com
110 pequenas empresas familiares de médio porte, na Malásia, este estudo encontrou
que as estratégias de adaptação funcional e processos dependem não somente de
Yeoh
estratégias internas, mas também é moderada pela experiência internacional do CEO
(2014)
exterior. Os resultados sugerem que a interação entre a experiência internacional do
CEOs e o grau de internacionalização (DOI) está positivamente relacionado com o
desempenho, sugerindo que a relação internacionalização e desempenho é reforçado
quando um CEO possui maior experiência internacional.
Fonte: dados da pesquisa (2014).
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A partir da análise do Quadro 2, observa-se um panorama geral dos estudos
empíricos que relacionaram o GRI e as PMEs em contextos culturais e segmento de
atuação distintos. Knight e Kim (2009) afirmam que as PMEs possuem fatores,
habilidades internas e competências que colaboram com sua atuação no mercado
externo. Porém, possuem menos ativos tangíveis, como instalações, bens e
equipamentos, bem como recursos financeiros e humanos que favorecem a
internacionalização de grandes empresas. De acordo com os autores, as PMEs
podem obter sucesso internacional a partir da alavancagem dos seus recursos
intangíveis, como habilidades e competências empresariais, e são esses recursos
que conferem a elas vantagens competitivas.

2.4 COMPETÊNCIAS INTERNACIONAIS

Alguns pesquisadores como Fleury e Fleury (2001) e Ruas (2001) mencionam
que existem diferentes conceitos e dimensões para o termo “competência” tanto no
ambiente empresarial quanto no acadêmico. Para Leonard-Barton (1992), as
competências possuem diversas terminologias na literatura, como: competências
essenciais, competências distintivas, competências específicas de uma empresa,
desenvolvimento de recursos e ativos invisíveis. Assim, independentemente da
terminologia utilizada é relevante mencionar que o conceito de competência
organizacional fundamenta-se na associação dos recursos da empresa com o seu
desempenho (OLIVEIRA JÚNIOR, 2001).
Para Barney (1991), a competência organizacional é tratada na Teoria da
Visão Baseada em Recursos da Firma (RBV) como um conjunto de recursos
tangíveis e intangíveis, e estes quando articulados com a realização de uma função
organizacional, transformam-se em capacidades organizacionais. Quando a
empresa constrói um conjunto articulado de recursos e de capacidades que
agregam valor à estratégia empresarial, por ser rara e difícil de imitar, a empresa
desenvolve uma competência organizacional (FLEURY; FLEURY, 2004). Para
caracterizar a competência organizacional não se pode esquecer de que essas
competências necessitam criar valor para os fatores-chave de sucesso da empresa
que impactam positivamente no seu desempenho organizacional (FLORIANI, 2010).
Dessa forma, tendo em vista a abrangência do termo competências no
contexto organizacional e do vasto conteúdo que integra cada uma das dimensões
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da competência, os conceitos de competências adotados neste trabalho referem-se
especificamente à área de negócios internacionais.
Essa tratativa é necessária, uma vez que as competências desempenham um
papel central no processo de internacionalização, pois este é o resultado de uma
combinação de diferentes recursos e competências detidas ou controladas pela
empresa. Para as atividades voltadas à internacionalização, a experiência em
mercados externos e a habilidade de estabelecer e desenvolver relacionamentos
com

parceiros

estrangeiros

são

importantes

competências

organizacionais

(SACRAMENTO; ALMEIDA; SILVA, 2002).
Para Dunning (1993), Rugman e Verbeke (2001) e Moore (2001), em
empresas que atuam no comércio exterior é preciso considerar os conceitos de
competências locais, competências não locais e competências específicas. A
competência local é entendida quando uma empresa define objetivos estratégicos
específicos para cada unidade. Entretanto, as competências não locais são aquelas
provenientes da matriz da empresa, que são criadas e desenvolvidas lá e depois
transferidas para as outras subsidiárias, ou, ainda, a competência pode ser criada e
desenvolvida na subsidiária e depois transferida para a matriz ou demais
subsidiárias. Quanto às competências específicas, a matriz ou subsidiária pode
ainda desenvolver competências importantes para todas as unidades, porém, em
virtude da especificidade da competência, esta não se transfere para as demais
(DUNNING, 1993).
O desenvolvimento de competências voltadas para a internacionalização em
pequenas e médias empresas (PMEs) é abordado por Cretoiu (2007) e Almeida
(2007) como as competências de adaptação, a tomada de decisões mais rápida e o
desenvolvimento de habilidades gerenciais específicas que resulta no ganho de
vantagem competitiva das PMEs em relação às grandes empresas.
Knight e Kim (2009) ressaltam que as PMEs possuem habilidades internas,
competências e fatores que colaboram com sua atuação no mercado externo, mas
possuem menos ativos tangíveis, como instalações, bens e equipamentos, bem
como recursos financeiros e humanos que favorecem a internacionalização de
grandes empresas. Para os autores essas empresas é possível obter sucesso
internacional a partir da alavancagem dos recursos intangíveis, habilidades e
competências empresariais.
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Cabe mencionar ainda que Knight e Kim (2009) realizaram uma pesquisa em
354 empresas de duas bases de dados norte-americanas e identificaram quatro
fatores que juntos fariam a composição das competências em negócios
internacionais chamado de Internactional Business Competence (IBC): orientação
internacional, habilidades de marketing internacional, inovação internacional e
orientação ao mercado internacional. Os autores buscaram com este estudo verificar
se os fatores identificados no IBC refletem as competências das PMEs
internacionalizadas e contribuem para um maior desempenho internacional.
O modelo de competências em negócios internacionais (IBC) proposto por
Knight e Kim (2009) asseveram que cada uma das dimensões foi composta por um
conjunto de capacidades provindas de diversas fontes, sendo que as dimensões
orientação para o mercado internacional e orientação internacional apareceram com
os maiores pesos na identificação do IBC. Os achados da pesquisa revelaram ainda
que quanto maior o nível de IBC apresentado pela PME melhor será o seu
desempenho.
Assim, realizou-se a busca de alguns estudos empíricos que versam sobre o
Internactional Business Competence (IBC) em PMEs por meio da base de
períodicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) para localizar estas pesquisas. Nesta busca foram utilizadas as
terminologias: Internactional Business Competences e SME´s em 15 de fevereiro de
2014 e localizados dois artigos científicos que mais se assemelham ao objetivo do
estudo. Na sequência, o Quadro 3 apresenta os estudos selecionados.
Quadro 3 – Estudos empíricos que abordam o Internactional Business competence e PMEs
Autor(es)
Síntese da discussão dos estudos empíricos selecionados
Identificou a relação entre o Grau de internacionalização das Pequenas e Médias
Empresas (PMEs) brasileiras e o desempenho financeiro e operacional, utilizando
Floriani (2010)
as competências internacionais como um fator mediador. Para identificar o construto
competências, a autora utilizou o IBC de Knight e Kim (2009).
Analisou a relação dos fatores do ambiente externo da empresa no país de origem,
fatores organizacionais e fatores do empreendedor pelos quais algumas empresas
Ribeiro,
de base tecnológica (EBTs) se internacionalizam de maneira acelerada. Foi
Oliveira e
utilizado como variável independente fatores internos da empresa e construída de
Borini (2012)
acordo com os modelos de Knight e Kim (2009) sendo composta pelos fatores a
seguir: Orientação para o mercado internacional, Habilidades de marketing
internacional.
Fonte: dados da pesquisa (2014).

Conforme se observa no Quadro 3, verifica-se na literatura uma lacuna teórica
quanto à relação das temáticas de Internactional Business competence e PMEs,
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uma vez que conseguimos localizar apenas dois estudos que trabalham estas
variáveis em conjunto.

2.5 DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

Desempenho organizacional não é um conceito simplista, mas um fenômeno
complexo e multifacetado (CARNEIRO, 2005). Para o autor não é possível
descrever o sucesso de uma empresa fazendo o uso de uma única métrica, já que
diversas perspectivas deverão ser consideradas para verificar se a empresa está
alcançando o sucesso. Além do que, para Marcin e Simon (1958 apud CARNEIRO,
2005) os executivos trabalham num contexto de racionalidade limitada e também
precisam de alguma forma atender aos interesses dos stakeholders (HILL; JONES,
1998) e dependendo do ponto de vista de quem está avaliando o desempenho pode
ser entendido com uma questão de grau ou de nível, não sendo simplesmente uma
questão de “sim” ou não.
Neste sentido, encontrar um conceito único para desempenho não é uma
tarefa fácil, uma vez que a literatura não apresenta de forma sucinta esta definição e
os pesquisadores apresentam critérios, indicadores e abordagens diferentes para
mensurar o desempenho das organizações (CAVUSGIL; ZOU, 1994; LAGES;
MONTGOMERY, 2004). O Quadro 4 explicita alguns conceitos relacionados aos
indicadores utilizados para mensurar o desempenho operacional e financeiro das
empresas.
Quadro 4 – Conceito de Indicadores para mensurar desempenho organizacional
Autor(es)
Síntese do conceito de indicador de desempenho
Lucro líquido total da empresa em comparação com lucro líquido das
Madsen (1989)
operações no mercado doméstico, receitas de exportação e
crescimento das receitas de exportação.
É medido o desempenho financeiro e estratégico por meio da estratégia de
Cavusgil e Zou (1994) marketing (forças internas – características da empresa e do produto e
externas – características da indústria e do mercado no exterior)
Aspectos financeiros, estratégico e nível de satisfação da empresa com
Zou et al. (1998)
operação.
Spers e Wright (2006) Crescimento das receitas, margem operacional e margem líquida.
Dias (2006)
Retorno sobre os ativos e retorno sobre o patrimônio líquido.
Aumento do volume de vendas; o aumento da participação do mercado e o
aumento da produtividade operacional, lucratividade líquida, aumento do
Floriani (2010)
volume de vendas; o aumento da participação do mercado e o aumento da
produtividade operacional.
Fonte: dados da pesquisa (2014).
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Conforme os estudos mencionados no Quadro 4, verifica-se que a maioria
das pesquisas propõe um esquema multidimensional para realizar a aferição dos
indicadores de desempenho e, por consequência, revelar o desempenho financeiro
e operacional das empresas (BIJMOLT; ZWART, 1994; CARNEIRO, 2007).
Venkatraman e Ramanujam (1986, p. 807) ponderam que:
Os pesquisadores deveriam colher dados sobre indicadores de
desempenho organizacional a partir de uma classificação a priori que
reconheça a dimensionalidade da questão ou deveriam explicitamente
testar a dimensionalidade em sua conceituação do desempenho
organizacional.

Para Carneiro (2005), cada estudo específico deverá selecionar um
subconjunto

parcimonioso

de

dimensões

e

indicadores

de

desempenho

organizacional.
Os autores Wagner e Ruigrok (2004) conceituam desempenho de três modos
diferentes conforme descrito a seguir:
1) Medida de natureza contábil: Para Li (2007) a maioria dos estudos utliza
este tipo de indicador de desempenho, abrangendo: o retorno sobre os
ativos (ROA), retorno sobre as vendas, retorno sobre o patrimônio, retorno
sobre o investimento e o retorno sobre o valor acrescentado, refletindo o
desempenho histórico.
2) Medida de mercado: Os autores Michel e Shakeg (1986); Morck e Yeung
(1991) e Lu e Beamich (2004), utilizam para este indicador medidas como o
retorno sobre o risco ajustado ao mercado, o que reflete as expectativas
dos investidores em relação ao desempenho futuro.
3) Medida operacional: Autores como Gomes e Ramaswamy (1999), Ruigrok
e Wagner (2003) mensuram este indicador por meio de: participação de
mercado; eficiência de custos, capacidade de inovação, gastos com P&D e
produtividade dos funcionários.
Nos estudos de Wagner e Ruigrok (2004) sobre a relação do GRI e
desempenho à medida que aparece em primeiro lugar é a de natureza contábil,
indicando que 74% dos trabalhos utilizaram o retorno sobre os ativos (ROA), retorno
sobre as vendas (ROS) e o retorno sobre o patrimônio (ROE).
Annavarbula e Beldon, 2000, p.63 destacam que “Um dos objetivos
importantes de uma empresa na busca de mercados internacionais é a utilização
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eficiente de fatores de produção, tais como: custo, operações, funcionários e e valor
das ações. Para estes autores uma escala comprensiva para medir a eficiências
nestas áreas individuais talvez explique o desempenho melhor do que as
tradicionais medidadas de contabilidade, baseadas em rentabilidade.

2.6 PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E A INTERNACIONALIZAÇÃO

As pequenas e médias empresas (PMEs) desempenham um papel
fundamental na economia nacional e no comércio mundial. Elas representam a
grande maioria das empresas em praticamente toda a economia (DIMITRATOS et
al., 2009). Estas empresas contribuem de maneira significativa ao comércio
internacional em razão do seu espírito empreendedor, inovador e de criação de
sistemas econômicos resistentes (JAVALGI; TODD, GRANOT, 2011).
Coviello e Munro (1997), Ghemawat e Ghadar (2000) ressaltam que está
ocorrendo um aumento na visibilidade e na importância dada às PMEs nas últimas
duas décadas. Os autores argumentam ainda que o crescimento das PMEs é
reconhecido como fator crucial para o desenvolvimento econômico de uma nação,
sobretudo nos negócios internacionais.
Pesquisa realizada pela Delloite, em 2010, em 330 PMEs brasileiras que mais
crescem no Brasil mostra que as expectativas de negócios das empresas giram em
torno de elementos que englobam desde a busca de descentralização da carteira de
clientes, até a manutenção e elevação da parceria com grandes organizações. Desafios
e oportunidades que exigem a adequação às exigências do mercado, a redução dos
custos sem comprometimento da qualidade e a expansão das operações tanto no
mercado interno quanto externo (DELLOITE, 2010). Os dados da pesquisa realizada
pela Delloite (2010) revelaram, ainda, que as PMEs estão priorizando as estratégias
mencionadas para os próximos 3 a 5 anos; entre as estratégias que merecem destaque
estão a inovação e a internacionalização dos negócios.
Para Knight e Lieschb (2002), em comparação com as grandes empresas as
PMEs tendem a ter menos recursos, capacidades e poder de mercado. Atividades
como

pesquisa

em

mercados

estrangeiros,

adaptação

de

produtos,

o

desenvolvimento de canais estrangeiros, o transporte de mercadorias por meio de
grandes distâncias, colocam desafios consideráveis aos recursos limitados da PME.

30

Sendo assim, a PME com poucos recursos é menos capaz de sustentar as ameaças
competitivas em seus ambientes externos.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior
(MDIC) as PMEs brasileiras mantêm-se como o grupo preponderante no comércio
exterior, com participação de 70% no total de estabelecimentos exportadores. Em
seguida, estão as grandes empresas, com uma participação de 30% no mercado
internacional (MDIC, 2014). Estes números demonstram que as PMEs brasileiras
estão em busca de novas oportunidades internacionais Na sequência, o Gráfico 2
explicita o número das exportações realizadas pelas empresas brasileiras
classificadas por ano e porte empresarial.
Gráfico 3 – Número de exportação realizada por empresas brasileiras classificadas por ano e porte
das empresas
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Fonte: MDIC (2014).

Percebe-se por meio do Gráfico 3 que no ano de 2012 as PMEs corresponderam
as 14.634 empresas (9.170 micro e pequena empresa + 5.464 média empresa) que
realizaram exportações no Brasil. Em seguida, aparecem as empresas de grande porte,
que representam 6.438 empresas. Na sequência, o Gráfico 4 demonstra um estudo
realizado pelo MDIC (2014), que mensura o percentual de participação das empresas
por porte no valor total exportado no país em 2012.
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Gráfico 4 – Percentual de participação no valor exportado em 2012
pelas empresas brasileiras que realizaram exportações

Fonte: MDIC (2014).

Em relação à receita de exportação abordada pelo Gráfico 4, o percentual
exportado pelas PMEs não é representativo para o contexto nacional, uma vez que
representa aproximadamente 4,2% do percentual de participação do valor exportado
em 2012. Contudo, a participação crescente dessa categoria no número global de
empresas com atuação no comércio exterior amplia significativamente a relevância
das PMEs como um elemento difusor da capacidade de geração e renda da
população brasileira. Cabe mencionar, ainda, que dos 95,6% de participação das
grandes empresas em relação ao valor total exportado pelo país, grande parte
configura-se como commodities. A seguir, o Gráfico 5 apresenta os principais grupos
de produtos exportados pelas PMEs brasileiras em 2012 e seu percentual de
participação em valor.
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Gráfico 5 – Principais grupos de produtos exportados pelas PMEs brasileiras em 2012 e seu
percentual de participação em valor

Fonte: adaptado de MDIC (2012).

Verifica-se no Gráfico 5 que as PMEs brasileiras em 2012 exportaram
principalmente máquinas e equipamentos mecânicos. Assim, depreende-se que as
PMEs brasileiras exportam produtos com valor agregado e tecnologia. Para Narula e
Hagedoorn (1999), as PMEs atualmente estão diante de uma nova dinâmica
competitiva, que, por sua vez, depende da sua capacidade de crescer
internacionalmente.
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Diante dos achados supracomentados se percebe a necessidade de mais
estudos voltados para as PMEs no intuito de desenvolver políticas públicas, apoio
gerencial, entre outros incentivos, para que essas empresas obtenham sucesso em
seus processos de internacionalização. Conforme mencionam Baird, Lyles e Orris
(1994)

e

Hollenstein

(2005)

os

estudos

voltados

aos

processos

de

internacionalização voltam-se para grandes empresas e poucos estudos empíricos
têm a preocupação em estudar a realidade vivenciada pelas PMEs.
Em linha com a afirmação mencionada Gomes, Silveira e Amal (2010)
analisaram a produção científica da internacionalização de PMEs em quatro
periódicos internacionais no período de 2000 a 2008 e localizaram 25 artigos
científicos que abordaram essa temática. E, com vistas a expandir o estudo
realizado por Gomes, Silveira e Amal (2010), optou-se por adotar os mesmos
critérios dos autores e estender a busca dos artigos de 2009 a 2014, onde foram
localizados mais 8 artigos científicos. O Quadro 5 apresenta os achados de Gomes,
Silveira e Amal (2010) e os novos achados no período de 2009 a 2014.
Quadro 5 – Estudos empíricos que abordam a internacionalização em PMEs no período de 2000 a
2014
Autor(es)
Síntese da discussão dos estudos empíricos selecionados por Gomes,
Silveira e Amal (2010)
Verificaram que o desenvolvimento contínuo de comercialização de competências
no âmbito da concorrência e as alterações ambientais são claramente relevantes
para as PMEs. Essa pesquisa evidenciou como proprietários/gestores das PMEs
fazem esforços concentrados para melhorar a sua tomada de decisão sobre a
construção das atuais competências e desenvolver ativamente seus
conhecimentos ao longo do tempo experiencial. O seu valor também reside no
Carson e
reconhecimento de que as competências e habilidades não são simplesmente
Gilmore
definidas no tempo, mas estão se desenvolvendo ao longo do tempo, em conjunto
(2000)
com o fluxo natural e a evolução de uma PME. É evidente que isso é relevante
para as PMEs que operam em ambientes complexos.
As agências governamentais encarregadas da promoção das exportações
poderiam concentrar seus recursos no desenvolvimento de programas que
abordam os obstáculos críticos para a exportação e introduzir com êxito as
Dean et al.
estratégias de comercialização das exportações. Estratégias bem-sucedidas
(2000),
podem ser identificadas como aquelas que distinguem baixo e alto desempenho
nas exportações.
As empresas exportadoras devem pensar em mudar a natureza de sua
infraestrutura de vendas de exportação. Em muitos casos, exportação e vendas
envolvem práticas não necessariamente relacionadas. A razão é que quando as
Katsikea e
empresas aumentam as vendas para a exportação, surgem oportunidades para
Morgan
completar essas vendas com alternativas como a exportação de métodos
(2002)
indiretos, mais avançados métodos de exportação direta ou potencialmente mudar
para alternativas mais avançadas (CHETTY; HOLM, 2000).
Concluiu que a previsão de que o maior volume de distribuição estava associado
com o uso de múltiplos canais não foi validada. Isso sugere que os múltiplos
canais surgem por causa da necessidade de aumentar o volume dos canais, e não
porque o volume dos canais já é grande e que emergem das economias de escala
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McNaughton
(2002)

Chetty e
Holm (2000)

Williams
(2003)

Rialp et al.
(2004)

Crick e
Spence
(2004)

Hutchinson
et al. (2004)

para certos segmentos. Os múltiplos canais não estão bem-adaptados para os
mercados nos quais o comportamento dos clientes e dos concorrentes é
imprevisível. Geralmente, múltiplos canais são selecionados em condições iguais
aos modos de controle compartilhado, e são, portanto, consistentes com Dutta et
al. (1995).
Contribuíram fornecendo uma visão sobre a dinâmica de internacionalização das
empresas na Nova Zelândia, onde o governo possui programa de incentivo à
exportação. Os autores usaram o modelo de enquadramento de Johanson e
Mattson (1988). Outra contribuição desse trabalho é que ele identifica fatores que
influenciam o modelo e que poderão ser utilizados em sua melhoria. Para esses
autores, o gerente desempenha um papel importante na identificação dos
estímulos para a internacionalização em PMEs; embora o gerente não tenha todo
o conhecimento, pode reconhecer os estímulos de internacionalização quando
eles aparecem. É o gerente quem decide se a empresa prosseguirá a
internacionalização e as oportunidades em que os seus homólogos iniciam a rede.
Um gerente pode inibir a internacionalização da empresa, ainda que a rede
pretenda dirigi-la em internacionalização (CHETTY; HOLM, 2000).
Confirmaram as conclusões de estudos anteriores em exportações das PMEs, de
que o acesso à informação, a distinção entre mercados exportadores e a pesquisa
de marketing sobre exportação e ajudas à exportação não eram compreendidas
pelos diretores das PMEs. O uso da intuição, baseada na experiência, não é
necessariamente algo ruim, sobretudo quando as informações sobre as
exportações são difíceis de conseguir, mas não são suficientes. O uso de
informações instrumentais e conceituais é mais utilizado do que as informações
simbólicas.
Concluíram que o maior problema enfrentado pelos estudiosos no emergente
campo internacional de empreendedorismo e de internacionalização de PMEs é a
total falta de pesquisa realizada até hoje. Para que a literatura progrida é
necessário dar ênfase ao desenvolvimento de teorias, e a construção de quadros
conceituais é essencial. Uma possível área de preocupação em que se realiza
pouca investigação é a natureza do processo de tomada de decisões gerenciais,
bem como a relação entre o comportamento organizacional e as estratégias de
entrada no início da internacionalização das empresas. Na sua essência, a ênfase
na memória descritiva e nos estudos exploratórios tem coincidido com uma
escassez de teoria de construção de abordagens que poderiam servir de base
para o desenvolvimento e construção de modelos conceituais.
O estudo de Crick e Spence (2004) contribuiu no âmbito das iniciativas
empresariais oferecendo uma visão global sobre as estratégias de
internacionalização de PMEs de alta tecnologia do Reino Unido. Os resultados
indicaram que as decisões empresariais podem ser o resultado de uma série de
fatores que tem sido bem documentada na literatura existente, especificamente as
relativas à utilização de redes de relacionamento. Os resultados desse estudo
mostraram que os empresários podem não realizar um planejamento formal, mas
estes poderiam reagir à evolução das circunstâncias e ter uma ideia fictícia de
onde suas empresas podem chegar, utilizando-se de uma série de estratégias
emergentes, como o resultado de oportunidades que foram identificadas.
As conclusões do estudo de Hutchinson et al. (2004) não somente confirmam que
os pequenos atacadistas britânicos têm potenciais e capacidade para entrar em
mercados internacionais com sucesso, mas também oferecem iniciais
introspecções de como eles superam as limitações de tamanho e criam
estratégias para o mercado internacional. Quanto às PMEs houve a indicação de
um maior esforço nos processos inovadores, bem como a utilização de programas
para a promoção das exportações que contribuíram para o desempenho das
PMEs exportadoras. Vale ressaltar que os esforços internos destinados à melhoria
dos resultados das exportações são necessários para o sucesso do exportador.
Organismos públicos devem ter em mente bons programas de incentivo às
exportações. O artigo mostra que algumas formas de intervenção são melhores do
que outras: feiras e missões comerciais não afetam a probabilidade de exportar
permanentemente, mas comissões de exportação mostram um impacto positivo e
significativo.
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Alvarez
(2004)

Vachani (2005)

Hausman
(2005)

Bradley et al.
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Majocchi et al.
(2005)

Mort e
Weerawardena
(2006)

Loane e Bell
(2006)

Gilmore et al.
(2006)

Sugerem que a formulação de políticas públicas para aumentar a competitividade
internacional entre as PMEs indicaram um maior esforço nos processos
inovadores, bem como a utilização de programas para a promoção das
exportações que contribuíram para o desempenho das PMEs exportadoras. Vale
ressaltar que os esforços internos destinados à melhoria dos resultados das
exportações são necessários para o sucesso do exportador. Organismos públicos
devem ter em mente bons programas de incentivo às exportações. O artigo mostra
que algumas formas de intervenção são melhores do que outras: feiras e missões
comerciais não afetam a probabilidade de exportar permanentemente, mas
comissões de exportação mostram um impacto positivo e significativo.
Demonstra a relevância das teorias institucionais e dos Investimentos Estrangeiros
Diretos (IED) para as operações das pequenas empresas multinacionais. O estudo
fornece insights relevantes para o desenvolvimento de estratégias de gestão e de
políticas públicas para ajudar a diminuir os problemas encontrados pelas filiais das
PMEs. A formulação de tais estratégias e políticas deve começar com uma
compreensão da natureza dos problemas; esse estudo destaca que os destinos
de mercados e estratégias operacionais estão associados aos níveis mais
elevados do problema. O estudo salienta a importância da distinção entre as
PMEs e as grandes empresas. Ele aponta áreas específicas em que os dois tipos
de empresas enfrentam os maiores desafios.
O principal impacto do trabalho de Hausman (2005) é o fértil terreno por onde
podem ser realizados estudos futuros, simplesmente aplicando os conhecimentos
referentes à inovação das grandes empresas e fornecidos de maneira incompleta
ou inexistente nas pesquisas de inovação nas PMEs. O estudo revelou diferenças
não esperadas baseadas na cultura. No nível individual, as proposições não
surpreenderam, embora o impacto dessas variáveis no que diz respeito à adoção
pela empresa nunca tenha sido sistematicamente estudada. A partir desse estudo
houve possibilidade de verificar que algumas variáveis que afetam a realização de
inovação em PMEs estão subjacentes ao controle centralizado no proprietário.
Chegaram a três conclusões. Em primeiro lugar, a atitude de fornecedor para
fornecedor e as relações com os clientes dependem de certa experiência, e que
esta experiência conduz a uma atitude mais positiva. Em segundo lugar, enquanto
os clientes iniciaram primeiro o relacionamento fornecedor/cliente, os fornecedores
tem uma atitude mais favorável em direção a essas relações. Por último, os
fornecedores que formam as atitudes favoráveis em relações fornecedor/cliente no
mercado interno são mais susceptíveis de estabelecer relacionamentos com
grandes clientes multinacionais levando-os a adquirir novos clientes no exterior.
Evidenciaram que não é a experiência empresarial em si que é importante, mas a
mudança relativa na experiência que realmente impacta nos resultados das
exportações. O modelo também revela que os efeitos na indústria são relevantes.
Contribuíram para o desenvolvimento de pesquisas em empreendedorismo
internacional mediante a identificação da centralidade e do alcance do impacto do
trabalho em redes. A capacidade de criação de redes de relacionamento permite a
identificação e a exploração de oportunidades de mercado, facilitam o
desenvolvimento do conhecimento de produtos e do desempenho dos mercados
internacionais.
Apresentaram três constatações sobre redes de relacionamentos. Primeiro, que o
acesso às redes existentes desenvolveu sua capacidade internacional, visto que
há necessidade de construir novas redes. Em segundo lugar, fortes vínculos, tais
como o apoio financeiro de familiares e amigos próximos ou formações de gestão
de equipe são evidentes na fase inicial, os vínculos fracos são mais instrumentais
na aquisição e no desenvolvimento de conhecimentos internacionais. Em terceiro
lugar, os já existentes vínculos fracos muitas vezes podem contribuir para o
desenvolvimento de novas redes locais.
O estudo mostrou como proprietários/gestores usam as redes para melhorar as
atividades de comercialização no âmbito de um canal que está sob ameaça das
maiores empresas. As mudanças dinâmicas dentro do mercado causadas pela
entrada de empresas multinacionais dirigem a atenção dos proprietários/gestores
para gerir as suas atividades de marketing, particularmente no que diz respeito à
distribuição dentro do canal, e desenvolver para isso uma alternativa viável. Esses
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resultados fornecem indicadores claros sobre a natureza das PMEs e para a
criação de redes de comercialização.
Concluíram que, mesmo após o controle de recursos internos da empresa, a
utilização de feiras comerciais e de programas de identificação dos agentes e
distribuidores contribuiu para a exportação das PMEs. Os resultados têm pelo
menos duas implicações gerenciais. Em primeiro lugar, reforçando trabalhos
anteriores, verificaram que para as PMEs os recursos tecnológicos ajudam a
desfrutar de uma maior satisfação com os resultados das exportações. Em
segundo lugar, descobriram que as empresas que aproveitaram os programas de
exportação obtiveram maior sucesso.
Segundo o estudo de Siu et al. (2006), embora as PMEs da China, de Hong Kong
e Taiwan estejam embutidas na cultura chinesa, a intervenção do governo, os
sistemas de fabricação e os enfoques empresariais contribuíram para as
diferenças nas práticas de desenvolvimento de novos produtos (DPN). O ambiente
sociocultural chinês está voltado para a emergente sociedade do
proprietário/gerente, em Hong Kong para a sociedade empresarial, e em Taiwan
para o boss island. No que tange à intervenção governamental, existe interferência
na China, não existe este efeito em Hong Kong, e em Taiwan prevalece o apoio do
governo. As estratégias de DPN na China não são estruturadas, sendo
fragmentada em Hong Kong, e integradora e proativa em Taiwan.
Estudaram como o tipo de propriedade influencia as empresas no
desenvolvimento da internacionalização. O estudo da governança corporativa e
seus efeitos já percorreram um longo caminho. No entanto, esses autores se
concentraram na análise das diferentes estruturas da propriedade e não sobre os
tipos de proprietário. A relação entre proprietário e tipo de comportamento
estratégico, por exemplo, não tem sido abordado frequentemente nesses estudos,
apesar das suas implicações previsíveis. Os casos de estudo são empresas que
combinam dois tipos de propriedade, isto é, as empresas de propriedade familiar
com outra corporação, como acionista.
Trataram do papel mediador das redes sociais. Utilizando teorias sobre o capital
social, redes empresariais, redes sociais e de relacionamento.
Defenderam que as empresas estrangeiras podem entrar em outros ambientes,
gradativamente, como sugerido pela teoria já estabelecida, ou mediante a adoção
de medidas mais amplas que podem resultar em um menor rendimento inicial,
mas, através da aprendizagem e da experiência, conduzir a empresa a um maior
rendimento em futuras expansões. Essa ideia é ilustrada pela experiência de
empresas holandesas que entraram na Europa Central e Oriental. O estudo
sugere que as empresas precisam equilibrar a exportação e a importação na
internacionalização.
Desenvolveram um quadro conceitual para descrever o desenvolvimento das
redes sociais através de quatro fases, cada uma das quais envolvendo diferentes
tarefas gerenciais: avaliação da inovação, desenvolvimento oferecido,
comercialização e crescimento rápido. Os resultados mostraram que diferentes
tipos de redes de relações são importantes para os períodos de transição entre as
fases do crescimento, e que o papel do capital social e de suas diferentes
dimensões varia em termos de desenvolvimento e de manutenção.
Realizaram suas pesquisas sobre os fatores que motivam os gestores de PMEs a
participarem de mercados internacionais. Essa pesquisa sobre empreendedorismo
internacional tendeu a centrar-se em novos empreendimentos.
Concluíram que os aspectos do capital social, como o relacionamento das fontes
de valor, variam sistematicamente pelos tipos de relações. Assim, os autores
forneceram algumas implicações teóricas e gerenciais sobre a gestão das
pequenas e médias empresas.
Realizaram suas pesquisas na Ásia e China, e investigaram as preocupações
subjacentes sobre as decisões das PMEs em se internacionalizarem, bem como o
tempo precoce ou tardio dessa internacionalização. Examinaram a ideia de que o
estilo da internacionalização das PMEs, que se reflete no ritmo, escala e conteúdo
das mudanças institucionais, tenderia a ser mais radical se as PMEs fossem mais
cientes das pressões institucionais.
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Autor(es)

Síntese da discussão dos estudos empíricos que abordam a
internacionalização das PMEs no período de 2009 a 2014
Este trabalho teve como objetivo complementar as teorias existentes de
Chandra, Styles internacionalização estudando um aspecto importante que tem sido negligenciado
e Wilkinson
em estudos anteriores: o processo de reconhecimento internacional e
(2009)
oportunidade empreendedora. Conclui-se que as empresas com pouco ou
nenhum conhecimento prévio internacional tendem a fazer uso de descoberta e
oportunidade e não a busca deliberada/sistemática.
Este estudo utilizou uma abordagem baseada em casos para explorar a relevância
dos fatores relacionais para explicar a internacionalização das PMEs da Síria. Os
Ibeh et al. (2011)
resultados da análise sugerem a importância da perspectiva relacional para
explicar a velocidade de internacionalização, a seleção do mercado e
internacionalização inicial das empresas de software investigadas.
O objetivo deste trabalho foi apresentar uma visão geral dos marcos conceituais e
conceitos com os quais a investigação sobre os padrões de internacionalização de
Kuivalainen et al. pequenas e médias empresas (PME) devem ser realizados. As complexidades
(2012)
das definições e metodologias existentes para pesquisar padrões de
internacionalização foram destacadas, e uma síntese das questões foi fornecida e
apresentado um modelo de integração de internacionalização.
Os resultados indicam que algumas variáveis estratégicas, como a intensidade de
P&D, têm impactos significativos, ao passo que outros, como a intensidade de
propaganda e alianças estratégicas, não têm nenhum. No entanto, as interações
entre essas variáveis estratégicas têm uma influência mais significativa sobre
Li, Qian e Qian
essas empresas no início da internacionalização do que as variáveis estratégicas
(2012)
individuais isoladamente. No início de internacionalização tem impactos
significativos e positivos sobre o desempenho dessas empresas. O documento
diferencia fatores organizacionais a partir de fatores estratégicos no contexto de
pequenas "born globals" em indústrias de tecnologia e investiga as interações
entre esses fatores internos e fatores externos, ou seja, os ambientes de
indústrias de tecnologia.
O objetivo deste trabalho foi investigar a prevalência de diferentes tipos de
padrões de internacionalização entre pequenas e médias empresas exportadoras
Sui, Yu e Baum
(PMEs) canadenses. Verificou-se que as empresas nascidas globais na verdade
(2012)
são responsáveis por uma proporção menor do que as empresas nascidas
regionais, no entanto, apresentam-se evidências de que born globals e regionais
nascidas estão cada vez mais estabelecidas ao longo do tempo e que fatores
macroeconômicos parecem explicar este desenvolvimento.
O objetivo deste trabalho é analisar os determinantes de duas vias geográficas
D'Angelo et al.
distintas para a internacionalização das pequenas e médias empresas (PMEs). O
(2012)
estudo forneceu evidência empírica de que os determinantes do desempenho
exportador das PME variam de acordo com o âmbito geográfico de
internacionalização.
O objetivo deste trabalho foi conceituar modos de entrada, para descrever o
padrão inicial e alterações em pequenas e médias empresas (PME). Hipóteses
foram testadas usando ANOVA em 197 PME no sul da Suécia, que entraram nos
Sandberg
mercados emergentes dos países bálticos, Polônia, Rússia ou China. Este artigo
(2013)
conceituou o novo conceito de modo de entrada, forneceu insights sobre o padrão
de modo de entrada em PME de mercados emergentes e examinou a associação
entre modo de entrada e conhecimento experiencial.
O estudo examinou os efeitos da distância psíquica nas relações com os clientes
Nordman, Rovira estrangeiros de 314 PMEs suecas. O resultado identificado é que distância
e Tolstoy (2014) psíquica aumenta o desenvolvimento do conhecimento e o relacionamento com os
clientes estrangeiros.
Fonte: adaptado a partir de Gomes, Silveira e Amal (2010).

No Quadro 5 percebe-que entre os estudos empíricos encontrados no
trabalho de Gomes, Silveira e Amal (2010), bem como a expansão do estudo no
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período de 2009 a 2014 as pesquisas buscaram identificar os problemas
enfrentados pelas PMEs no contexto de atuação, assim como compreender,
analisar, identificar e interpretar as razões e a importância da internacionalização
para as PMEs.

2.6.1 O contexto das PMEs na Região Sul do Brasil

Ao buscar estudos que analisam o contexto das exportadoras brasileiras
como a pesquisa realizada pelo MDIC (2014) verifica-se que os estados da região
sul do Brasil possuem uma participação de 27,4% no número de empresas que
realizaram exportações durante o ano de 2012. Dessa maneira, posicionam-se como
a segunda maior região em número de exportações no país, conforme Gráfico 6.
Gráfico 6 – Distribuição Geográfica das Empresas Exportadoras
Número de Empresas por Região – 2012 - Participação %
Norte
3,5%

Sudeste
59,1%

Nordeste
5,6%
Centro-Oeste
4,4%

Sul
27,4%

Fonte: MDIC (2014).

Segundo o MDIC (2014), a Região Sul apresentou um crescimento de 18,2%
no número de exportações durante o ano de 2012 e passou de US$ 44 bilhões
exportados, em 2012, para US$ 52 bilhões em 2013. Este valor foi alavancado pelo
crescimento nas vendas dos estados do Rio Grande do Sul, com acréscimo de
44,3% para US$ 25,1 bilhões e o Paraná, com acréscimo de 3%, o que representou
em termos monetários US$ 18,2 bilhões. Em contrapartida, o estado de Santa
Catarina apresentou um decréscimo no volume de vendas em torno de 2,6%,
reduzindo assim US$ 8,7 bilhões em exportações. A Tabela 2 a seguir apresenta os
cinco estados que apresentam maior concentração de empresas exportadoras em
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2012 por porte de empresa e número de empresas exportadoras por estado
pertencente à região Sul.
Tabela 2 – Número de empresas exportadoras por porte região Sul do Brasil
2012 (Jan-Dez)
Nº de Empresas
MICROEMPRESAS
Ord.

UF PRODUTORA

FOB (US$)

Qtde 2012

Part %

US$ FOB 2012

Part %

4.008

18,66

193.504.407

0,08

Qtde 2012

Part %

US$ FOB 2012

Part %

1.866

46,56

73.294.316

37,88

001

SAO PAULO

002

RIO GRANDE DO SUL

548

13,67

28.492.243

14,72

003

PARANA

379

9,46

19.101.007

9,87

004

MINAS GERAIS

388

9,68

18.550.577

9,59

005

SANTA CATARINA

297

7,41

11.923.965

6,16

5.163

24,03

1.593.501.399

0,66

Qtde 2012

Part %

US$ FOB 2012

Part %

2.639

51,11

541.180.631

33,96

PEQUENAS EMPRESAS
Ord.

UF PRODUTORA

001

SAO PAULO

002

RIO GRANDE DO SUL

772

14,95

217.349.737

13,64

003

MINAS GERAIS

493

9,55

145.467.060

9,13

004

PARANA

577

11,18

141.721.838

8,89

005

SANTA CATARINA

474

9,18

109.873.293

6,90

5.464

25,44

8.132.378.170

3,35

Qtde 2012

Part %

US$ FOB 2012

Part %

2.683

49,10

2.812.492.203

34,58

MÉDIAS EMPRESAS
Ord.

UF PRODUTORA

001

SAO PAULO

002

RIO GRANDE DO SUL

818

14,97

895.672.855

11,01

003

PARANA

640

11,71

740.039.684

9,10

004

SANTA CATARINA

593

10,85

636.556.940

7,83

TOTAL PMEs REGIÃO SUL

5.098

RIO GRANDE DO SUL

2.138

PARANA

1.596

SANTA CATARINA

1.364

Fonte: MDIC (2014).

Analisando a Tabela 2 percebe-se que entre os estados brasileiros, o Rio
Grande do Sul é o que tem a segunda maior concentração de PMEs, depois de São
Paulo. No ano de 2012 o Rio Grande do Sul ocupou o segundo lugar entre os
estados exportadores no país. Em relação aos produtos exportados pelas pequenas
empresas gaúchas destacam-se os setores moveleiro e calçadista (SEBRAE, 2012).

40

O Paraná ocupa o terceiro lugar em empresas exportadoras do país em 2012
e os itens mais exportados pelas PMEs desse estado são: madeira compensada,
móveis e suas partes, madeira serrada ou fendida, soja – mesmo triturada, Farelo e
resíduo da extração de óleo de soja (SEBRAE, 2012).
Santa Catarina classifica-se em quinto lugar no rol de estados exportadores
brasileiros. Seus principais produtos exportados são: carnes e miudezas de aves
comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, tabaco não manufaturado;
desperdícios de tabaco, motores e geradores, elétricos, exceto os grupos
eletrogêneos. A pesquisa buscou, ainda, evidenciar os motivos que levam as
empresas catarinenses a iniciarem o processo de internacionalização de seus
negócios e quais estratégias são adotadas.
Uma pesquisa realizada pela Federação das Indústrias de Santa Catarina
(FIESC), em 2012, apresentou os principais parceiros comerciais no período de
2001 e 2011 das empresas catarinenses, quais sejam: Estados Unidos, Argentina e
Alemanha.
Os achados da pesquisa realizada pela FIESC em 2012 revelaram que um
dos principais motivos que levavam as empresas a iniciarem o processo de
internacionalização era a busca pelo crescimento da empresa, com 25% das
respostas, seguida pelo acesso a novos mercados consumidores, com 16% e o
posicionamento no mercado externo, com 11% (FIESC, 2012). Em relação às
estratégias adotadas pelas empresas analisadas identificou-se a predominância de
exportações diretas, com 32% das respostas, seguida pela importação direta (25%)
e as exportações por meio de terceiros (14%). Uma pequena parcela (7%) das
empresas

também

realiza

associação/alianças

estratégicas

com

empresas

estrangeiras, o que não implica investimentos (FIESC, 2012).

2.7 A NOVA CARACTERÍSTICA DA PME INTERNACIONALIZADA: AS MMNCs

Ibeh et al. (2004) e Prashantham (2011) definem Micromultinacionais
(mMNCs) como pequenas e médias empresas (PMEs) que usam os modos de
entrada além da exportação, ou seja, a mMNC é uma pequena e média empresa
que controla e gerencia suas atividades de valor agregado por meio de alianças
internacionais e modos de investimento em mais de um país.
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As mMNCs constituem um corpo distinto de empresas internacionalizadas
diferentes de grandes multinacionais e outros tipos de empresas de pequeno porte
internacionalizadas. Este novo conceito traz à tona o surgimento de um novo tipo de
empresa internacionalizada que, provavelmente, aumentará nos próximos anos
(DIMITRATOS et al., 2003).
Neste contexto, torna-se relevante identificar os fatores que levam essas
pequenas e médias empresas a se aventurarem no exterior desde o início de suas
operações internacionais, muitas vezes, desconsiderando seus mercados domésticos.
Estas empresas em certas situações entram no exterior por diferentes modos de
entrada, como: subsidiárias, redes e alianças estratégicas (MCDOUGALL et al., 1994;
JOHNSON, 2001). Sharder (2001) destaca que as mMNCs são dignas de atenção,
porque a internacionalização pelo modo de entrada é extremamente importante.
A escolha do modo de entrada tem uma influência sobre o grau em que uma
empresa pode controlar suas operações no exterior e, potencialmente, o seu
desempenho (DHANARAJ; BEAMISH, 2003; BROUTHERS; HEN-NART, 2007).
Enquanto a exportação convencional é a opção mais simples para as PMEs,
(CRICK; JONES, 2000), os modos de entrada de maior compromisso fornecem a
base para se envolver com clientes e fornecedores internacionais em maior
proximidade, como ocorre com as mMNCs (LU; BEAMISH, 2001).
Dimitratos et al. (2003), desenvolveram um modelo que classifica as mMNCs
em sete tipos, conforme o objetivo que buscam quando vão para o exterior, a partir
da: Network Seekers; Market Hunters; Flexibility Pursuers; Resource Trackers;
Global Market Chasers; Learning Seekers e Competition Players, conforme o
Esquema 3.
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Esquema 3 – Modelo para classificação das mMNCs proposto por Dimitratos et al. (2003)

Fonte: o autor.

a) Network seekers – Essa dimensão configura-se pelas mMNCs que
estabelecem licenciamento, franchising, joint-ventures e alianças estratégicas
a fim de superar as limitações de recursos que encontram (DIMITRATOS et
al., 2003);
b) Market hunters – Nesta dimensão as empresas procuram os nichos de
mercado em todo o mundo. A partir da descoberta e da exploração dessas
oportunidades comerciais no mercado internacional que, muitas vezes, ocorre
por meio da prestação de serviço (DIMITRATOS et al., 2003);
c) Flexibility pursuers – As empresas classificadas nesta dimensão procuram
difundir-se nos mercados estrangeiros com estruturas organizacionais
flexíveis, diferentemente de grandes organizações, que têm uma imensa
hierarquia (DIMITRATOS et al., 2003);
d) Resource trackers – As empresas enquadradas nessa dimensão são
reconhecidas por estabelecer plantas fabris nos países vizinhos a fim de tirar
proveito de trabalho de baixo custo e matérias-primas, sendo chamadas de
rastreadoras de recursos (DIMITRATOS et al., 2003);
e) Global market chasers – Essas empresas buscam atingir economias de
escala por meio de nichos de mercado do exterior (DIMITRATOS et al., 2003);
f) Learning seekers – Nessa dimensão as empresas tentam ativamente coletar
e assimilar informações sobre as condições do mercado externo. Estas
empresas procuram adquirir e aprender o máximo de conhecimento
experiencial por meio de modos globais (DIMITRATOS et al., 2003);
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g) Competition players – as empresas classificadas nesta dimensão levam em
consideração as estratégias de seus principais concorrentes ao decidir sobre
suas ações do mercado internacional. Assim, seu comportamento estratégico
está intimamente dependente das ações de seus concorrentes diretos em
suas indústrias (DIMITRATOS et al., 2003).

Dimitratos et al. (2003) buscaram validar seu modelo por meio de uma
pesquisa realizada em duas empresas norte-americanas, duas britânicas e uma
empresa grega de setores e características diferentes. Os achados do estudo
revelaram que todas as empresas investigadas possuem subsidiárias no exterior,
parcerias com empresas estrangeiras, vendem seus produtos em seus nichos de
mercado no exterior e demonstraram ser flexíveis. Com base nisso, essas empresas
puderam ser descritas, como Market hunters e Flexibility pursuers. Além disso, as
cinco empresas procuram aproveitar as habilidades e competências de baixo custo
nos países em que operam, sendo classificadas como Resource trackers. As cinco
mMNCs investigadas buscam nichos de mercado no exterior e poderiam ser
caracterizadas como Global market chasers.
Nos achados de Dimitratos et al. (2003) ainda foram relacionadas algumas
características que acarretam no sucesso da internacionalização das mMNCs,
sendo: (a) o fundador e/ou supervisores com visão global; (b) o capital humano com
experiência e capital financeiro necessário; (c) networking; e (d) a implementação de
estratégias de adaptação para atender às necessidades dos clientes estrangeiros.
As mMNCs possuem a flexibilidade necessária para localizar facilmente as
suas estratégias. Em essência, as mMNCS são uma nova forma de empresa
internacionalizada que tem origem numa PME que permanece pequena, porém
torna-se forte e influente em seus nichos de mercado em nível mundial por meio do
emprego de modos de entrada (PRASHANTHAM, 2011).
Para conhecer um pouco mais dos estudos empíricos dispersos na literatura
que tratam da temática das mMNCs, optou-se por realizar uma busca na base de
dados da SCOPUS, no período de 31 de janeiro de 2014. Nesta ocasião realizou-se
a busca da terminologia: Micromultinacional e mMNCs. Na sequência, foram
localizados 16 artigos científicos; destes apenas três artigos que tratavam das
mMNCs em PMEs, conforme disposto no Quadro 6.
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Quadro 6 – Estudos empíricos que abordaram as mMNCs
Autor(es)
Síntese da discussão dos estudos empíricos selecionados
Os autores propõem que cada vez mais as PMEs enfrentem os desafios do cenário
competitivo global por meio de modos de entrada diferente no exterior, desafiando a
Dimitratos et sabedoria convencional sobre as pequenas empresas internacionalizadas. Eles
al. (2003)
sugerem estas PMEs trazem à luz o aparecimento de um novo tipo de empresa
internacionalizada que se multiplicará nos próximos anos, chamadas de
micromultinacionais.
Este estudo fornece algumas evidências preliminares sobre o comportamento da
micromultinational, no campo do empreendedorismo internacional. Os autores
Ibeh et al.
concluíram que as decisões de seleção de mercado no exterior são
(2004)
influenciadas principalmente pelo mercado e fatores de procura de
conhecimento, em vez de considerações de proximidade psíquica.
O estudo amplia o conceito de micromultinacional (mMNC), abordando a questão: o
que permite às PMEs se tornar micromultinacionais em vez de exportador puro.
Prashantham Aplicou-se a lente de capital social para sustentar o conceito de
(2011)
micromultinacional, mostrando que o capital social é útil em ajudar as PMEs
para se tornar mMNCs. As diferenças entre mMNCs e exportadoras sistemáticas
também são reveladas em relação ao grau de internacionalização.
Fonte: Dados da pesquisa (2014).

2.8 MODELO CONCEITUAL PROPOSTO POR FLORIANI (2010)

Para investigar a influência do Grau de Internacionalização (GRI) e o
desenvolvimento de competências internacionais e o seu reflexo no desempenho
organizacional das PMEs e mMNCs da região sul do Brasil, neste estudo optou-se
por adotar o modelo conceitual proposto por Floriani (2010).
O estudo realizado pela autora foi aplicado em 114 empresas de até 200
funcionários. Os resultados de Floriani (2010) indicam que com o aumento do GRI a
PME desenvolve novas competências e, assim, apresenta um desempenho
superior.
No Brasil, os estudos que tiveram como objetivo estimar o grau de
internacionalização foram voltados para empresas de grande porte (SOBEET,
2008). Nesse sentido, não foram encontrados estudos que abordassem o GRI em
pequenas empresas e/ou exportação, onde se observa a necessidade do estudo
desta temática em PMEs, além de abordar as formas mais complexas de
internacionalização.
A pesquisa de Floriani (2010) não se limitou a estudar um aspecto do
processo de internacionalização e/ou uma dimensão, mas a um conjunto de
dimensões que abordam esses aspectos, sendo o modelo composto pelas
dimensões de GRI, Competências Internacionais e desempenho organizacional.
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2.8.1 Dimensão do Grau de Internacionalização (GRI)

A dimensão do GRI é entendida nesta pesquisa como uma medida
multidimensional onde foram utilizados indicadores do tipo estruturais, de
desempenho, atitudinais e de extensão empregados por Sullivan (1994),
Dörrenbächer (2000) e Hassel et al. (2003), além de considerar as críticas de
Ramaswamy (1996), conforme explicitado por Floriani (2010).
As variáveis que surgiram a partir do levantamento teórico e puderam ser
observadas nas PMEs brasileiras, de acordo com Floriani (2010), foram: vendas no
exterior/vendas total; número de países nos quais a empresa opera; número de
funcionários no exterior/número de funcionários no Brasil; número de anos que a
empresa exporta diretamente; modo de entrada no exterior; número de executivos
com experiência internacional de estudo ou trabalho por mais de 1 ano.
Na sequência, discorre-se de maneira mais aprofundada em relação às seis
subcategorias observadas para mensuração do GRI.
a) Vendas no exterior sobre vendas totais – Nesta subcategoria, o indicador
vendas no exterior sobre vendas totais busca captar a intensidade das
atividades no exterior. Considera-se, portanto, que quanto maior o valor
dessa média maior será o GRI da empresa (FLORIANI, 2010);
b) Número de funcionários no exterior/número de funcionários no Brasil –
As empresas maiores tenderiam a ter menos restrições à exportação,
considerando sua maior disponibilidade de recursos humanos (REID, 1981).
Dessa forma, uma empresa com maior número de empregados no exterior,
por exemplo, é mais internacionalizada para os modelos por etapa do que
uma empresa que tem um maior percentual de vendas no exterior, de acordo
com Floriani (2010);
c) Número de países para os quais a empresa opera – Nessa subcategoria
Floriani (2010) não utilizou o conceito de distância psíquica por entender a
dificuldade de mensurar e quantificar as diferenças entre os países que
realizam as transações comerciais. A autora não utilizou também o conceito
de zonas psíquicas mencionadas por Sullivan (1994) e Ronen e Shenkar
(1985), por considerar que a divisão das zonas não considera as diferenças
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psíquicas. Floriani (2010) considerou, então, para a mensuração dessa
subcategoria o número de países para onde a empresa exporta. De acordo
com Ramaswamy (1995), a dispersão das vendas externas pelos diversos
mercados pode ser mais importante para determinar o GRI que o indicador
vendas, uma vez que possibilita a alavancagem do aprendizado e o
consequente aumento no desempenho;
d) Modo de entrada no exterior – O número de investimentos brasileiros diretos
(IBD) a cada ano aumenta (BACEN, 2010), e este é um sinal importante de
internacionalização das empresas brasileiras. Floriani (2010) ressalta que
mesmo não tendo acesso a estas informações esta subcategoria não deve ser
deixada de lado em trabalhos que abordem as PMEs do Brasil, pois esta
subcategoria identifica que as PMEs estão se internacionalizando mais;
e) Número de anos que a empresa exporta diretamente – Floriani (2010)
ressalta que o conhecimento experiencial é também mensurado pelo número
de anos que a empresa exporta. Assim, em seu trabalho, Floriani (2010)
buscou estimar o tempo que a empresa possui operação no exterior
diretamente. Johanson e Valhne (1975) destacam que o aumento do
conhecimento e da experiência permite às empresas evoluírem em seus
processos de internacionalização;
f) Número de executivos com experiência internacional de estudo ou
trabalho por mais de 1 ano – O conhecimento experiencial específico de
mercado desempenha um papel fundamental na explicação do processo de
internacionalização das empresas (ETEMAD; WRIGHT, 1999). Ramaswamy
(1996) destaca, porém, a dificuldade de mensurar a experiência do executivo
e qualificá-lo. Floriani (2010) ciente da importância dessa subcategoria para
as PMEs questionou a experiência prévia dos executivos. Assim, essa
subcategoria foi mensurada por meio do número de executivos principais da
empresa que já estudaram ou trabalharam no exterior por mais de um ano.

2.8.2 Dimensão das Competências Internacionais

Floriani (2010) entende as competências internacionais não somente como um
recurso da empresa, mas também como uma capacidade (habilidade) de gerenciar
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os recursos disponíveis para criar valor para a empresa e seu cliente.
Para mensurar essa dimensão, Floriani (2010) utilizou como base o estudo de
Knight e Kim (2009) e realizou adaptações para mensurar essa dimensão no contexto
brasileiro das PMEs. A seguir aborda-se de forma mais aprofundada as quatro
subcategorias, com o intuito de se entender as formas de mensuração destas.
a) Orientação internacional – Para esta subcategoria, Floriani (2010) utilizou a
visão global dos executivos (cultura organizacional proativa), o que leva a
empresa a desenvolver recursos para atingir seus objetivos no mercado
externo. Knight (2000) ressalta que a visão empresarial e a cultura
organizacional proativa são competências necessárias para atingir os
objetivos estratégios no mercado externo, bem como desenvolver recursos
específicos na empresa;
b) Habilidade de marketing internacional – Essa competência no IBC foi
identificada como a habilidade de segmentar e orientar o mercado, criando
valor para os clientes do mercado externo. Para Floriani (2010), as atividades
de marketing são internacional planejamento, controle e avaliação;
c) Inovação internacional – Para Floriani (2010), a capacidade de inovação é um
fator muito importante para o sucesso e para um melhor desempenho das PMEs
brasileiras. É preponderante para a internacionalização da PME a capacidade de
desenvolver novas ideias, produtos e serviços para o mercado externo;
d) Orientação para o mercado internacional – Ter a capacidade de entender
que os clientes e concorrentes são diferenciais para o mercado externo e isso
implica um desempenho internacional melhor (FLORIANI, 2010). Para essa
subcategoria, Floriani (2010) buscou questionar os entrevistados em relação
à compreensão dos gerentes sobre a contribuição individual para criar valor
para o cliente, a preocupação da empresa com a adaptação dos produtos, a
preocupação da empresa nas ações dos concorrentes e a integração das
funções da empresa para atender às necessidades dos clientes.
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2.8.3 Dimensão do desempenho organizacional

Para Floriani (2010), desempenho organizacional é entendido como os
resultados que uma empresa atinge após o início da internacionalização sob o
aspecto financeiro e operacional. A autora ressalta, ainda, que muitos trabalhos
apresentam perspectivas diferenciadas de desempenho organizacional voltado para
o comércio internacional em virtude do ambiente específico de atuação, o que pode
ser justificado também por diferentes fatores. Sob essa perspectiva, os critérios
dispostos por Floriani (2010), para mensurar o desempenho organizacional, foram
elaborados a partir da percepção do executivo, ou seja, por meio subjetivo.
No estudo de Floriani (2010) o desempenho foi identificado em duas
vertentes: em termos financeiros, via aumento do retorno sobre Ativos (ROA),
aumento da lucratividade geral da empresa e aumento da rentabilidade da empresa;
e em termos do desempenho operacional, mensurado por meio do aumento de
volumes de vendas total da empresa, do aumento da produtividade operacional e do
aumento da participação do mercado global. A seguir aborda-se de forma mais
aprofundada as cinco subcategorias
a) Aumento do volume de vendas – Pangaskar (2008) destaca que o maior
volume de vendas permite às PMEs alocar mais recursos em outras áreas,
como exemplo, pesquisa e desenvolvimento de produtos, diminuindo, assim,
seus custos. Nesta subcategoria, Floriani (2010) optou por avaliar o aumento do
volume produzido pelas empresas analisadas. Para a autora um volume
adicional adquirido no mercado externo pode ser útil para alcançar economias
de escala, especialmente se o volume estava restrito ao mercado interno devido
à saturação ou a outras questões, como o aumento dos concorrentes;
b) Aumento da produtividade operacional – Nesta subcategoria, segundo
Floriani (2010), teve-se a preocupação de verificar se a empresa melhorou a
quantidade produzida em relação ao custo fixo. Em virtude dos mercados
internacionais estarem cada vez mais abertos (economia mundial) a
concorrência gera a necessidade de as empresas tornarem seus processos
mais eficientes para garantir a sua sobrevivência e crescer no mercado
(LIKER; MEIER, 2007);
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c) Aumento da participação do mercado global – Para Floriani (2010), para
calcular essa subcategoria buscou-se dividir o número total de unidades que
a empresa vendeu pelo total de unidades vendidas no segmento em que a
empresa atuou. Ou, ainda, buscar o valor que pode ser obtido da divisão do
valor total em vendas da empresa pelo valor total em vendas do segmento;
d) Aumento da Rentabilidade geral da empresa – Para aferir essa
subcategoria, Floriani (2010) entende que a rentabilidade é mensurada por
meio do lucro líquido dividido pelo investimento total. Essa subcategoria pode
ser interpretada como o quanto a empresa teve de rentabilidade após o
capital investido no mercado externo;
e) Retorno sobre os Ativos (ROA) – Para Sullivan (1994), este é um dos
indicativos mais utilizados para medir desempenho. Na pesquisa de Floriani
(2010), essa subcategoria foi aferida por meio do lucro líquido dividido pelo
ativo total da empresa. Assim, de acordo com a autora, essa subcategoria
revela o quanto a empresa obteve de lucro em relação aos investimentos
internacionais realizados;
f) Aumento da lucratividade geral da empresa – Lucratividade indica o
percentual de ganho obtido sobre as vendas realizadas (FLORIANI, 2010).
No estudo da autora essa subcategoria é mensurada com o objetivo de
identificar se a operação no exterior contribuiu para o aumento da
lucratividade geral da empresa. Cabe mencionar que esta subcategoria não
foi utilizada neste estudo, uma vez que, segundo Floriani (2010), torna-se
difícil de ser mensurada.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este capítulo apresenta o método e os procedimentos utilizados para alcançar
os objetivos traçados neste estudo. Para Minayo (1993) e Demo (1995), os métodos e
procedimentos de um estudo configuram o caminho e o instrumental para se chegar à
abordagem da realidade em uma pesquisa científica. Por meio da pesquisa se
desvenda a realidade, o fenômeno de aproximações contínuas da realidade, fazendo
assim uma combinação particular entre a teoria e os dados encontrados.
Lakatos e Marconi (1991, p. 40) ressaltam que os métodos e procedimentos
são “[...] o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior
segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e
verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as
decisões do cientista.”
Expõe-se, na sequência, a trajetória da pesquisa. Inicialmente apresenta-se o
delineamento da pesquisa. Em seguida definem-se as etapas da consecução da
pesquisa, que compreende a estrutura conceitual teórica utilizada, os critérios de
seleção dos estudos de caso que compõem o estudo, coleta e análise dos dados,
bem como a confiabilidade e validade do estudo.

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA

A abordagem que apoiará o desenvolvimento desta investigação será o
método qualitativo. Este método considera o contexto (GODOY, 1995), o
descobrimento e o significado do fenômeno (MERRIAM, 1998), foca a essência, o
entendimento, a descrição (BOGDAN; BIKLEN, 1994; GUBA; LINCOLN, 2005).
Shah e Corley (2006) apontam a importância e a validade da pesquisa qualitativa,
demonstrando que acreditam no seu crescimento e aceitação. Os autores destacam
ainda que esta metodologia tem se mostrado consistente, o que muito se deve ao
rigor científico empregado na sua utilização.
Marschan-Piekkari e Welch (2004) destacam alguns aspectos que contribuem
para o fortalecimento da abordagem qualitativa na pesquisa em negócios
internacionais. Um deles se refere à ausência de teorias sofisticadas, decorrentes da
pouca maturidade teórico metodológica do campo de estudo, que se justificaria pela
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necessidade de realização de pesquisas exploratórias, que pressupõem constructos
teóricos ainda pouco desenvolvidos.
Godoy (1995) destaca três possibilidades diferentes oferecidas para a
realização de pesquisas científicas com uma abordagem qualitativa do problema,
sendo elas: a pesquisa documental, a etnografia e o estudo de caso. Cabe
mencionar que esta pesquisa fará uso de uma dessas possibilidades, o estudo de
caso abordado por meio da estratégia de múltiplos casos que permitirá descrever
cada caso selecionado visando investigar a influência do grau de internacionalização
(GRI) no desenvolvimento de novas competências internacionais e explicar a
relação destas variáveis com o desempenho organizacional.
Os estudos de caso são descrições empíricas de casos particulares de um
fenômeno que normalmente tem como base uma variedade de fontes de dados (YIN,
1994). É amplamente usado em pesquisas na área das sociais aplicadas,
principalmente na Administração (GODOY, 1995). É considerado ainda um dos mais
importantes métodos de pesquisa na gestão de operações, particularmente no
desenvolvimento de teorias que se configura como uma metodologia indutiva, onde a
teoria é utilizada para aferir as observações empíricas com ênfase na interação entre
os dados e a sua respectiva análise (VOSS; TSIKRIKTSIS; FROHLICH, 2002).
Entretanto, na estratégia de múltiplos casos, não se prevê nem um tamanho de
amostra específico que mostre significância estatística, nem um processo de escolha
aleatória dos objetivos (EISENHARDT, 1995, 2007).

3.2 ETAPAS DA CONSECUÇÃO DA PESQUISA

O estudo de caso deve atender às questões de pesquisa proporcionando um
caminho para respondê-las. Assim, faz-se necessário determinar os métodos e
técnicas utilizadas para a coleta dos dados, delineando o planejamento para a
condução da pesquisa (MIGUEL, 2007). Seguem as etapas de consecução.
Esquema 4 – Etapas da consecução da pesquisa
Etapa 1
Estrutura
conceitual
teórica

Etapa 2
Critérios de
seleção dos
casos e sujeitos
da pesquisa

Fonte: adaptado de Miguel (2007).

Etapa 3

Etapa 4

Coleta de
dados

Análise dos
dados
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O Esquema 4 demonstra o caminho trilhado em cada uma das etapas que
envolvem os estudos de múltiplos casos que compõem a presente pesquisa.
3.2.1 Etapa 1 – Estrutura Conceitual Teórica
Esta pesquisa está fundamentada no modelo conceitual proposto por Floriani
(2010), que abordou o Grau de Internacionalização, as competências e o
desempenho das PMEs brasileiras em sua tese de doutoramento. O Esquema 5
busca explicitar a estrutura conceitual utilizada neste trabalho.
Esquema 5 – Estrutura conceitual utilizada na consecução da pesquisa a partir do modelo proposto
por Floriani (2010)

Fonte: o autor.

O Esquema 5 demonstra o modelo conceitual proposto por Floriani (2010)
que está explicitado no referencial teórico deste estudo e que se configura como o
constructo da pesquisa que relaciona o Grau de Internacionalização (GRI),
Competências Internacionais e o Desempenho Organizacional de acordo com os
objetivos específicos abarcados pela problemática do estudo.
Em linha com o Esquema 5 que se explicita ainda os aspectos que este
estudo diverge do trabalho de Floriani (2010), sendo eles: a) em relação ao
incremento na análise das empresas mMNCs no escopo da pesquisa na qual
utilizou-se a classificação de Dimitratos et al. (2003); b) a classificação das
empresas analisadas na dimensão de GRI em relação aos modos de entrada; e
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também a inclusão do contexto e fases do processo de internacionalização para que
possa ser entendido o como e quando ocorreu cada fase, e para tanto pode ser
excluída do roteiro a pergunta “número de anos em que a empresa exporta
diretamente” pois automaticamente será respondido quando o entrevistado
mencionar quando ocorreu cada fase da internacionalização; na dimensão
desempenho organizacional optou-se por excluir a subcategoria de aumento da
lucratividade geral da empresa, uma vez que esta se revelou de difícil mensuração
no estudo de Floriani (2010).
O Quadro 7 apresenta o alinhamento da problemática do estudo por meio dos
objetivos específicos, categorias observáveis, subcategorias observadas para a
operacionalização de cada um dos aspectos investigados e o roteiro de entrevista
utilizado para coleta dos dados.
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3) Verificar as
competências
internacionais que
as PMEs e mMNCs
da região sul do
Brasil
desenvolveram para
enfrentar os

Competências
Internacionais

2) Examinar as
características das
mMNCs conforme
Dimitratos et al.
(2003)

mMNCs

Grau de
Intenacionalização
(GRI)

Quadro 7 – Alinhamento dos objetivos específicos e modelo teórico, categorias observáveis, subcategorias observadas e roteiro da entrevista
Objetivos
Categorias
Subcategorias
Categorização e/ou
Roteiro da entrevista
específicos
observáveis
observadas
Operacionalização
1)
Identificar o
Contexto e fases do
Como e quando ocorreu o processo de internacionalização da
grau de
processo de
empresa.
internacionalização
internacionalizaão
(GRI) das PMEs do
Vendas no
Qual a relação entre o % de vendas no mercado externo em
sul do Brasil a partir
exterior/vendas totais
relação ao mercado nacional?
do modelo proposto
Número de países nos
Número de países nos quais a empresa opera
por Floriani (2010).
quais a empresa opera
Número de funcionários
Número de funcionários diretos no Brasil e no exterior
no exterior/funcionários
totais.
Número de executivos
Número de executivos e tempo de experiência de estudo ou
com experiência
trabalho no exterior dos executivos da área internacional
internacional de estudo
ou trabalho por mais de
1 ano.
Modo de entrada no
A empresa atua no exterior por meio de qual operação (modo de
exterior
entrada)
Network seekers
Market hunters
Flexibility pursuers
Resource trackers
Global market
chasers
Learning seekers
Competition players

Orientação
internacional

Será investigado o
objetivo que buscam
quando decidem se
internacionalizar

Modos de entrada, nichos de mercado, exploração de
oportunidades, estrutura organizacional no exterior, economia de
escala, distância psíquica, aprendizado, conhecimento, estratégias
de internacionalização. Todos os itens estão contidos no roteiro da
entrevista de GRI, competências internacionais e desempenho
organizacional,

Será investigado sobre
a visão global dos
executivos, se a cultura
organizacional é
proativa em relação ao
mercado externo.

Os gerentes na sua empresa tendem a ver o mundo, em
vez de ver somente o Brasil como mercado alvo.
A cultura organizacional que prevalece na sua empresa é
conduzida para explorar novos negócios no exterior
Os gerentes desenvolvem os recursos humanos e outros
recursos para atingir seus objetivos no mercado internacional
Há diferenças percebidas quando sua empresa era
somente exportadora e após o inicio da operação no exterior em
relação ao reconhecimento da marca, crescimento da empresa,
melhorias em tecnologia, inovação dos produtos, market share,
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desafios da
internacionalização
segundo os fatores
de Floriani (2010)

Habilidade de
Marketing
internacional

Inovação
internacional

4) Averiguar a
percepção do
desempenho
organizacional da
PME e mMNC do
sul do Brasil após a

Desempenh
o
Organizacio
nal

Orientação para o
mercado
internacional

Aumento do volume
de vendas da
empresa
Aumento da
produtividade

Será investigado como
é o processo de
planejamento de
marketing, sobre a
habilidade para
segmentar e identificar
mercados, a habilidade
para usar as
ferramentas de
marketing para
diferenciar os produtos.
Será investigado se a
empresa tem
capacidade de
desenvolver novas
ideias, produtos,
serviços para o mercado
externo.
Será interrogado sobre
a capacidade de
entender que os clientes
e concorrentes do
mercado interno são
diferentes do mercado
externo.

Será investigado o
percentual de mercado
externo em relação ao
mercado nacional.
Será indagado se
melhorou a quantidade

satisfação do consumidor e dos funcionários, desenvolvimento de
novas competências, fortalecimento das competências já
reconhecidas.
Explique:
O processo de planejamento de marketing internacional
O controle de avaliação das atividades de marketing
internacional
A habilidade para segmentar e identificar mercados no
exterior
A habilidade para usar ferramentas de marketing (design,
formar preço, publicidade) para diferenciar os produtos.

A sua empresa é reconhecida pelos avanços tecnológicos e está
avançada tecnologicamente nos mercados internacionais
As tecnologias embutidas nos produtos são inventadas pela
empresa.
É empregado especialistas da indústria no design e na
manufatura dos produtos.
A sua empresa se preocupa com o cliente, adaptando os
produtos às necessidades do cliente.
Os gerentes entendem como cada um pode contribuir para
criar valor para o cliente no mercado internacional.
A sua empresa se preocupa e monitora as ações dos
concorrentes no mercado internacional
Se o concorrente lançar uma intensiva campanha no
mercado internacional, a sua empresa responde imediatamente
As funções do negócio (marketing/vendas, manufatura,
finanças) são integradas para atender às necessidades do mercado
internacional?
Quanto representa aproximadamente na receita da sua
empresa a receita de exportação direta se comparado às receitas
de vendas totais da empresa?
A produtividade operacional aumentou após o inicio das
operações no exterior.

56

internacionalização,
conforme modelo
adaptado de
Floriani (2010).

operacional

Aumento da
participação no
mercado global
Aumento da
rentabilidade geral
da empresa
Retorno sobre os
ativos (ROA)

Fonte: o autor.

produzida em relação
ao custo fixo.
Mensura-se a
quantidade de
mercados que a
empresa atua.
Será investigado o
quanto a empresa teve
de rentabilidade após o
capital investido.
Será investigado quanto
à empresa obteve de
lucro em relação aos
investimentos.

Depois que a empresa começou a operar no exterior tem
aumentado a lucratividade geral da sua empresa, cresceu,
melhorou a competitividade global, fortaleceu a posição estratégica,
aumentou a participação de mercado da empresa em geral.
Após o inicio das operações no exterior o volume de vendas
aumentou, e a rentabilidade liquida.

O retorno sobre os ativos cresceu após a operação no
exterior
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3.2.2 Etapa 2 – Critérios de seleção dos estudos de caso que compõem a
pesquisa

O estudo de caso caracteriza-se por ser um tipo de pesquisa cujo objeto é
uma unidade que se analisa profundamente (GODOY, 1995; MERRIAM, 1998; YIN,
2001). A escolha do caso que será analisado pode ser realizada em diversos níveis
(MERRIAM, 1998). Para efeito desta pesquisa foram adotados os seguintes critérios:
porte da empresa, região e os modos de entrada no exterior, além da seleção por
acessibilidade.
Em relação ao primeiro critério de seleção do caso, buscou-se analisar o
porte da empresa de acordo com a classificação adotada pelo Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), que considera pequenas e
médias empresas (PMEs), na classificação definida pelo número de funcionários, ou
seja, aquelas que possuem até 499 empregados.
Quanto ao segundo critério de seleção, optou-se por estudar a região sul do
Brasil que também foi objeto de estudo de uma pesquisa quantitativa em 2010
realizada por Floriani (2010), onde a concentração de PMEs respondentes
localizava-se

nesta região,

além dessas

PMEs realizam

o

processo

de

internacionalização que, segundo o Sebrae (2012), as PMEs localizadas nos
estados da região sul (Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul) têm
apresentado uma importante contribuição para a balança comercial brasileira,
conforme dados expostos na fundamentação teórica deste trabalho.
No que se refere ao terceiro critério de seleção, selecionou-se as PMEs que
realizam o processo de internacionalização de acordo com os modos de entrada no
exterior, sendo: exportação indireta, exportação direta, escritório de vendas próprio,
centro de distribuição próprio, alianças estratégicas e joint-ventures, greenfield,
greenfield com pesquisa e desenvolvimento (P&D).
E, por fim, no quarto e último critério de seleção que compreende a
acessibilidade das informações. Os sujeitos foram selecionados pelo critério de
conveniência em decorrência do acesso às informações (MERRIAM, 1998). Nesta
pesquisa, os sujeitos correspondem aos proprietários, diretores e gerentes diretos
da área de internacionalização, conforme Quadro 8.
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Quadro 8 – Sujeitos selecionados para realização da pesquisa
Empresa
Código do
Empresa analisada
Cargo ocupado na empresa analisada
entrevistado
1
CC e KP
CINEX
Gerente administrativo e financeiro e
Responsável
pelo
departamento
de
comércio exterior.
2
MMV
Miolo Wine
Proprietária
3
JAP
Renar Móveis
Diretor de Operações
4
SMS
Idugel
Proprietária
5
SM
Clarice
Proprietário
Eletrodomésticos
6
GG
Villaggio Grando
Proprietário
Fonte: dados da pesquisa (2014).

Apresentam-se na sequência as empresas objeto de estudo, no Quadro 9, a
partir do ano de abertura, localização, quantidade de funcionários e a denominação
da empresa analisada.
Quadro 9 – Empresas selecionadas para consecução da pesquisa
Casos selecionados
Características
Abertura
CINEX
1998
Miolo Wine
1989
Renar Móveis
1979
Idugel
1995
Clarice Eletrodomésticos
1966
Villaggio Grando
2005
Fonte: dados da pesquisa (2014).

Localização
Bento Gonçalves – RS
Bento Gonçalves – RS
Fraiburgo – SC
Joaçaba – SC
Pinhalzinho – SC
Àgua Doce – SC

Funcionários
Brasil
250
100
300
100
220
36

Funcionários
Exterior
4
0
4
0
0
2

Cabe mencionar que no estado do Paraná não foi possível realizar as
entrevistas por dois motivos: primeiro, as empresas do estado em sua maioria não
condizem com a amostra da pesquisa e estima-se que este fato se deve pelo estado
exportar itens, como madeira compensada, móveis, madeira, soja, farelo e resíduo
da extração de óleo de soja (SEBRAE, 2012), devendo ser empresas exportadoras
mais ligadas à zona rural e também via trading company. Em segundo lugar, as
empresas encontradas com o perfil para a pesquisa dificultaram o acesso, não
aceitando participar do estudo.
Observa-se no Quadro 9, os casos múltiplos que serão investigados na
pesquisa que se concentram nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
sendo que a média de funcionários no exterior varia de 0 a 4 pessoas e, no Brasil, a
quantidade de funcionários varia de 36 a 300 pessoas.
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3.2.3 Etapa 3 – Coleta de dados

Os autores Patton (2001), Taylor e Bogdan (1984) destacam que no estudo
qualitativo, dado a natureza do fenômeno, diferentes técnicas de coleta de dados
podem ser utilizadas, como: a entrevista semiestruturada, a análise de documentos
e a investigação bibliográfica. Neste estudo foram adotadas as três técnicas
sugeridas pelos autores e a seguir será detalhado como cada uma foi
operacionalizada.
Nesta dissertação, as fontes primárias foram caracterizadas pelas entrevistas
semiestruturadas com os gestores das seis empresas analisadas. Cabe mencionar
que o roteiro de entrevista deste trabalho foi elaborado a partir do questionário e
protocolo de entrevista proposto por Floriani (2010) em seu modelo conceitual
mencionado anteriormente neste capítulo. As entrevistas foram gravadas e
transcritas na íntegra. O tempo de cada estrevista foi em média de uma hora,
perfazendo 360 minutos no total. As entrevistas semiestruturadas podem ser
utilizadas como um instrumento que permite que o pesquisador redirecione as
perguntas, conforme a evolução da pesquisa (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Para
Marschan-Piekkari e Welch (2004), quando explorados, os recursos metodológicos
de natureza qualitativa, como as entrevistas, servem para reforçar a validação de
dados quantitativos e ganham espaço como instrumento de validade interna das
investigações na área de negócios internacionais.
Os documentos, considerados como dados secundários (impresso e digital),
foram obtidos com os interlocutores, nos momentos das entrevistas e nos sites das
empresas pesquisadas, sendo utilizados na análise dos dados.
A investigação bibliográfica compreendeu a pesquisa bibliográfica: os artigos
científicos publicados em duas bases internacionais, EBSCO e SCOPUS. Estes
estudos foram selecionados a partir das terminologias: grau de internacionalização,
degree of internationalization, desempenho financeiro, desempenho operacional,
financial and operational performance, competências internacionais, international
competences. Determinou-se que estes termos deveriam estar contidos no título
e/ou no resumo dos estudos analisados. Na fase seguinte, os artigos foram
selecionados a partir do fator de impacto definido do Index H. Este índice
bibliométrico tem o objetivo de quantificar a produtividade e o impacto de cientistas
baseados nos seus artigos científicos mais citados. É calculado pela observação do
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número de artigos com citações maiores ou iguais a determinado número (RUIZ;
GRECO; BRAILE, 2009). Assim, considerou-se apenas os artigos que possuíam o
fator de impacto (Index H) igual ou maior do que cinco, em uma escala de 5 a 140.
Assim, realizou-se a leitura e análise dos artigos encontrados, excluindo os trabalhos
que empregavam os termos utilizados para a pesquisa de maneira genérica ou sem
vínculo com a temática deste estudo, o que resultou em 106 artigos científicos
analisados.
3.2.4 Etapa 4 – Análise de dados

Para análise das informações coletadas nas entrevistas semiestruturadas
optou-se pela análise de conteúdo que, conforme Bardin (1977), serve para
identificar as conexões, códigos e categorias existentes nas transcrições das
entrevistas. A análise das informações adotou fielmente o método de análise de
conteúdo de Bardin (2011) composto por três etapas: (1) pré-análise; (2) exploração
do material; (3) tratamento dos resultados e interpretações. A seguir apresentam-se
individualmente cada uma delas, considerando a operacionalização do software.
1. Pré-análise – nesta etapa foi realizada a transcrição e leitura das entrevistas,
escolha dos documentos físicos e informações no site da empresa, definição
de regras do método e preparação do material;
2. Exploração do material – foi realizada a inserção das entrevistas e também
as informações do que constam no site e documentos impressos relevantes à
pesquisa no software ATLAS.ti e após realizada a codificação das variáveis
observáveis; por fim, a vinculação às citações. Para identificar as categorias e
subcategorias, foi utilizado o alinhamento dos objetivos específicos e modelo
teórico, categorias observáveis, subcategorias observadas e roteiro da
entrevista exposto no item 3.2.1 Etapa 1 – Estrutura Conceitual Teórica desta
dissertação. As categorias e subcategorias deste estudo serão apresentadas
no Quadro 10 a seguir:
Quadro 10 – Categorias e subcategorias identificadas para análise
Categorias
Subcategorias
Grau de internacionalização
Modo de entrada
Competências internacionais Orientação internacional
Habilidades de marketing internacional
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Desempenho organizacional

mMNc
(classificação)

Inovação internacional
Orientação para o mercado internacional
Aumento da produtividade operacional
Network seekers
Market hunters
Flexibility pursuers
Resource trackers
Global market chasers
Learning seekers
Competition players

Fonte: o autor.

Na primeira categoria foram identificadas todas as informações relevantes ao
contexto e fases do processo de internacionalização da empresa, bem como a
evolução do GRI das empresas analisadas, considerando o número de países nos
quais a empresa opera, número de funcionários no exterior/funcionários totais,
número de executivos com experiência internacional de estudo ou trabalho por mais
de 1 ano, os modos de entrada no exterior, considerando o ano. A segunda
categoria foi identificada a partir das competências desenvolvidas pela empresa
após a internacionalização. A terceira categoria foi identificada pela melhoria no
desempenho organizacional após a internacionalização. E, por fim, a última
categoria foi identificada pela classificação das mMNCs identificadas, conforme
Dimitratos et al. (2003).
Para a realização da análise de citações, foram identificadas, nas
transcrições das entrevistas e também documentos nas empresas as relações com
as categorias e vinculadas à categoria a citação.
3. Tratamento dos resultados e interpretações – no software atlas.ti foram
produzidos os networks e estabelecimento de quadros, figuras e modelos.

A utilização do software Atlas.ti 7 auxiliou a análise de conteúdo das
entrevistas viabilizando o alcance dos objetivos desta pesquisa (FRIESE, 2012). O
Quadro 11 resume as atividades realizadas na investigação com o ATLAS.ti.
Quadro 11 – Ferramentas do ATLAS.ti utilizadas na pesquisa
Elementos
Descrição
Unidade
Reúne todos os dados relacionados aos documentos
Hermenêutica
da pesquisa e os demais elementos.
(Hermeneutic unit)
Documentos
São os dados primários coletados. Em geral, são
primários
transcrições de entrevistas e notas de campo, mas

Finalidades
Criação do arquivo

Inclusão das
entrevistas
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(Primary
documents)
Citações
(Quotes/quotation)

Códigos (Codes)

Esquemas gráficos
(Netview)

Conectores (Links)

suportam figuras e áudio (a versão atual também o
faz em relação a imagens, áudio e vídeo).
São segmentos de dados, como trechos relevantes
das entrevistas que indicam a ocorrência de código.
A referência da citação é formada pelo número do
documento primário onde está localizada, por
exemplo 1:11, seguido do seu número de ordem
dentro do documento. Também constam da
referência as linhas inicial e final, no caso de texto.
São os conceitos gerados pelas interpretações do
pesquisador. Podem estar associados a uma citação
ou a outros códigos para formar uma teoria ou
ordenação conceitual. Sua referência é formada por
dois números: o primeiro refere-se ao número de
citações ligadas ao código; e o segundo, ao número
de códigos associados. Os dois números
representam, respectivamente, seu grau de
fundamentação (groundedness) e de densidade
teórica (density).
Esta ferramenta auxilia a visualização do
desenvolvimento da teoria e atenua o problema de
gerenciamento da complexidade do processo de
análise. Os esquemas gráficos são representações
gráficas das associações entre códigos. A natureza
dessas relações é representada por símbolos.
Podem estar presentes em todos os elementos
constitutivos. Devem ser utilizados pelos
pesquisadores para registrar informações sobre seus
significados, bem como para registrar o histórico da
importância do elemento para a teoria em
desenvolvimento.

e informações obtidas
no site das empresas
Ligar trechos
relevantes das
entrevistas com um
código

Codificação (BARDIN,
2011), Geração de:
codes e quotes
(citações)

Representação gráfica
dos relacionamentos
entre códigos,
categorias,
memorandos,
comentários e links.
Os símbolos contidos
nos esquemas, que
representam as
relações entre os
códigos, ou
o que Glaser (1992)
denomina de
conectores, podem ser
definidos pelo
pesquisador.

Fonte: adaptado de Bandeira-de-Mello (2010) e Leite (2012).

A primeira coluna trata dos elementos do sistema, a segunda descreve o que
é cada elemento e, por fim, a finalidade de cada etapa.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para atingir os objetivos desta pesquisa, as empresas Cinex e Miolo do Rio
Grande do Sul – RS e Clarice Eletrodomésticos, Idugel, Villagio Grando e Renar
Móveis de Santa Catarina – SC são analisadas. Os resultados estão expostos em
quatro etapas por empresa.
Na primeira, o processo de internacionalização (grau de internacionalização)
é descrito de forma contextualizada. No segundo momento, expõe-se a classificação
das mMNCs encontradas. Logo depois, as competências desenvolvidas pela
empresa e, para finalizar, com o desempenho organizacional.
Assim, a primeira etapa busca alcançar o primeiro objetivo específico: (I)
Identificar o GRI das PMEs do sul do Brasil a partir do modelo proposto por Floriani
(2010); a segunda etapa busca alcançar o segundo objetivo específico: (II) Examinar
as características das mMNCs, conforme Dimitratos et al. (2003); a terceira etapa
atende ao terceiro objetivo: (III) Verificar as competências internacionais que as
PMEs e mMNCs da região sul do Brasil desenvolveram para enfrentar os desafios
da internacionalização, segundo os fatores de Floriani (2010). Para finalizar,
averiguar a percepção do desempenho organizacional da PME e mMNC do sul do
Brasil após a internacionalização, conforme modelo adaptado de Floriani (2010),
respondendo ao quarto (IV) objetivo.
O Quadro 12 apresenta o perfil das empresas pesquisadas:
Quadro 12 – Resumo do perfil das empresas pesquisadas
Empresas
Setor
Ano de
Ano de
fundação
internacionalização
Cinex
Portas e divisórias de
1993
1993
alumínio e vidro
Miolo
Vinícola
1990
2003
Clarice
Eletrodomésticos
1966
1986
Idugel
Tecnologia em
1995
2010
processo de moagem
Villagio
Vinícola
2005
2010
Grando
Renar
Moveleira
1979
1980
Móveis
Fonte: o autor.

Localização
Bento Gonçalves – RS
Bento Gonçalves – RS
Pinhalzinho – SC
Joaçaba – SC
Agua Doce – SC
Fraiburgo – SC
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Todas as empresas estudadas são familiares e possuem, no seu quadro de
colaboradores, executivos com experiências internacionais. Somente a Cinex e a
Renar possuem executivos com experiência de estudo ou trabalho no exterior. As
empresas com maior número de funcionários são: Renar, com 300 colaboradores, a
Cinex com 250 e a Clarice com 220; as demais, Miolo tem 150, Idugel 100 e Villagio
Grando, com 36, sendo esta a menor empresa.
A Renar móveis e a Miolo são as que operam no exterior no maior número de
países, totalizando 20 cada uma; em seguida vem a Cinex, com 6 países; a Clarice
com 5; a Idugel 3 e, por fim, a Villagio Grando, que exporta para apenas 1 país.

4.1 CINEX

A Cinex foi criada em 1993 como uma empresa privada de capital fechado.
Tem sua sede na cidade de Bento Gonçalves, em uma região onde, há mais de um
século, desenvolve-se a maior indústria moveleira do Brasil.
Design e inovação movem a Cinex. Sua missão é criar, com qualidade e
tecnologia, portas para mobiliário, divisórias de ambientes e complementos para
móveis.
A empresa é líder no segmento de portas e divisórias de alumínio e vidro no
Brasil, e o diferencial da empresa está em inovar com modelos e padrões que
traduzem a leveza e praticidade.

4.1.1 Contexto e fases do processo de internacionalização da Cinex

O processo de internacionalização (GRI) da Cinex está demarcado em 10
fases. A seguir, as fases por modo de entrada são apresentadas considerando o
período entre 1993 e 2008.
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Esquema 6 – Modos de entrada empresa Cinex
mMNC

Fonte: elaboração da autora (2014).

No ano de 1993 o empresário Cesar Cini, brasileiro, 29 anos, administrador de
empresas, já atuante na área internacional como trading company decide instalar um
escritório na Itália em Treviso (1º modo de entrada), onde encontra um dos maiores
polos moveleiros da Europa. Desde o início o empreendedor busca criar uma ponte
Brasil-Itália de intercâmbio de tecnologias e definição de tendências. A Cinex nasceu no
exterior, com o proprietário viajando. Conforme citado pelo gerente (CC01), o
proprietário da Cinex, quando morou na Itália, percebeu uma grande oportunidade de
comercializar produtos com as empresas de sua terra natal, Bento Gonçalves. Na
cidade de Treviso a primeira empresa, que hoje é a Cinex, foi instalada. O gerente
(CC01) destaca que Treviso é o berço da indústria moveleira. (CC01).
Em 1995, a partir dos contatos comerciais estabelecidos na Itália é constituído
um escritório também no Brasil (2º modo de entrada), que leva para a Itália madeira
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brasileira e traz para o Brasil produtos para a indústria local como cola para
madeiras e sistemas de montagem. Como citado pelo entrevistado (CC01) o
proprietário viveu na Itália 3 ou 4 anos e fez diversos contatos, adquiriu
conhecimento e experiência internacional; dessa forma, o empresário se
internacionalizou antes de qualquer coisa.
No ano de 1997, depois de 4 anos na Itália, retorna ao Brasil e inicia a
implantação da fábrica, é o nascimento da Cinex (3º modo de entrada). Conforme
destaca o entrevistado (CC01), o proprietário trouxe uma tendência italiana para o
Brasil, que é o vidro e o alumínio juntos. Foi um processo extremamente difícil e
complicado, houve a necessidade de um investimento muito grande na parte de
marketing para introduzir esta tendência num país como o Brasil.
A empresa passa a crescer rapidamente; no ano de 1999 a produção ganha
volume e a companhia fecha sua primeira grande parceria, com a Raumplus, da
Alemanha (4º modo de entrada), que reconhece a qualidade dos produtos e dá à
Cinex a licença de fabricação e representação de sua linha de portas e divisórias no
Brasil. Já no ano seguinte acerta outra parceria, desta vez com a italiana Rimadesio,
uma das mais conhecidas marcas mundiais em portas de alumínio e vidro. Um
intenso processo de troca e desenvolvimento de produtos começa; as parcerias com
estas empresas foram muito importantes para a internacionalização da Cinex; o
conhecimento e as informações são compartilhados entre as empresas do Brasil e
do exterior, destaca o entrevistado (CC01) (informação verbal).
Em

2001,

depois

da

implantação

de

um

centro

de

usinagem

computadorizado, capaz de realizar usinagens precisas e em curva nos vidros, a
Cinex implanta a vidraçaria na fábrica em Bento Gonçalves. E, em 2002, começa o
processo de pintura dos vidros e uma unidade de produção é implantada em
Kernersville, na Carolina do Norte, EUA (5º modo de entrada). Além disso, a
empresa conquista dois gigantes do mercado mobiliário norte-americano, Steelcase
e Hermann Miller, como clientes. “Um parceiro que vendia nosso produto nos
Estados Unidos, na Carolina do Norte insistiu para que a gente abrisse uma fábrica
na Carolina do Norte, e a gente fez isso.” (CC01) (informação verbal).
No ano de 2003, já com a experiência da importação, a empresa sente o
desejo de exportar (6º modo de entrada), realizando negócios em países como
Bolívia, Peru, Chile, Uruguai, Estados Unidos e Angola. O conhecimento adquirido
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com a importação faz com que a empresa deseje exportar, declara o gerente (CC01)
(informação verbal).
A parceria com a Itália fica mais forte, com a aliança com o estúdio de design
Decoma, firmada em 2004 (7º modo de entrada). Além disso, a Cinex entra no
mercado de mesas e cadeiras com a aquisição da licença para comercializar
produtos da marca suíça CHform (8º modo de entrada). Neste mesmo ano o
empresário é eleito presidente da Movelsul Brasil, maior feira de móveis da América
Latina.
No Brasil, em 2005, a fábrica de Bento Gonçalves é premiada pelo Centro de
Pesquisa & Desenvolvimento, e o showroom itinerante Cinex on the Road também
vai às ruas exibir design do mais alto padrão. Na América do Norte, o centro de
produção se transfere dos EUA para Saltillo, no México (9º modo de entrada).
“Depois dos Estados Unidos a gente foi pro México, com toda tecnologia, preço mais
barato.” (CC01) (informação verbal).
Esse sucesso chamou a atenção até mesmo da Conferência das Nações
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), órgão da ONU responsável
pela integração das nações em desenvolvimento à economia mundial, que convidou
o diretor-presidente da Cinex para fazer uma apresentação durante um encontro que
discutiu a internacionalização de empresas de países emergentes, realizado no final
de 2005. Foi o único empresário latino-americano a participar do evento.
Em 2008 foi criada a Cinex Lab, área de inteligência, inovação e design da
companhia, na cidade de Treviso, no polo do design mundial, Itália (10º modo de
entrada).
Foi investido num pavilhão pra fazer um showroom, mostrar nossos
produtos, mostrar nossa cara, buscar novas tendências e fazer um
laboratório de desenvolvimento de produtos, então, é realizado todo o
desenvolvimento de produtos na Itália e de lá vem para o Brasil já o produto
resolvido, e lança-se no mercado. (CC01). (informação verbal).

O ano de 2012 foi um ano muito internacional para a Cinex quando, além de
veicular a campanha fotografada em Murano, foram registrados os produtos em
algumas casas italianas. O resultado da imersão na Itália foi o Livro dos Armários e
mais um Caderno de Viagem – um sofisticado material de comunicação e catálogo
de produtos que inovou totalmente, transformando-se rapidamente em um objeto de
desejo para o público Cinex. Essa campanha, além de mostrar que os produtos
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respondem às exigências de um mercado mundial em sua mais alta sofisticação,
acendeu o desejo de atuar mais fortemente para transpor fronteiras, o que será
realizado nos próximos anos.
O percentual de exportação da empresa é baixo, mas, mesmo assim, a Cinex
opera em 6 países. No Brasil o número de funcionários é relativamente maior do que
no exterior, sendo 250 brasileiros e 4 no exterior.
O perfil do empresário conduz à internacionalização, sendo que todos os
membros estratégicos da organização viajam ou já viajaram para o exterior e se
motiva a cultura do estudo da língua estrangeira na empresa. O empreendedor já
morou fora do país e está constantemente em viajens internacionais, principalmente
para a Itália. A Cinex é uma emprea que experimentou modos de entrada diferente
com maior envolvimento de recursos, sendo considerada uma mMNC (DIMITRATOS
et al., 2003; IBEH et al. 2004; PRASHANTHAM, 2011).
Na classificação de Dimitratos et al. (2003) esta mMNC se enquadra como:
Network seekers, Market hunters, Flexibility pursuers, Learning seeker. O estudo
revelou que a empresa tem parcerias e alianças estratégicas com empresas
estrangeiras, logo, pode ser classificada como Network seekers. O Esquema 7
ilustra esta classificação com a passagem na entrevista que confirma a informação.

Esquema 7 – Classificação da mMNC Cinex - Network seekers

Fonte: elaboração da autora (2014).

Também foi identificado no estudo que a Cinex é uma empresa que explora
oportunidades comerciais no mercado internacional podendo ser descrita com uma
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Market hunters. O Esquema 8 ilustra esta classificação com a informação do
entrevistado.
Esquema 8 – Classificação da mMNC Cinex - Market hunters

Fonte: elaboração da autora (2014).

A Cinex tem uma estrutura organizacional flexível diferentemente de grandes
organizações, sendo considerada Flexibility pursuers. O Esquema 9 ilustra esta
classificação.
Esquema 9 – Classificação da mMNC Cinex – Flexibility pursuers

Fonte: elaboração da autora (2014).

Além disso, a empresa procura adquirir e aprender o máximo de
conhecimento experiencial por meio de modos globais, caracterizada como Learning
seeker. O Esquema 10 ilustra esta classificação.
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Esquema 10 – Classificação da mMNC Cinex – Learning seeker

Fonte: elaboração da autora (2014).

Diante da classificação de Dimitratos et al. (2003), dos sete tipos de acordo
com o objetivo que buscam no exterior, a Cinex se enquadra em quatro.

4.1.2 Competências internacionais e desempenho organizacional da Cinex

O

conhecimento

adquirido

e

a

adaptação

às

rotinas

da

PME

internacionalizada permitem um aumento do GRI, desenvolvendo dessa forma
competências para que a PME possa continuar aumentando o seu GRI.
(JOHANSON; VAHLNE, 1977, 1990). As competências desenvolvidas na Cinex
serão apresentadas a seguir.
Esquema 11 – Competências internacionais – Orientação internacional Cinex

Fonte: elaboração da autora (2014).
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A Cinex explora novas oportunidades, como parceriais internacionais,
aquisições de licença para comercializar produtos estrangeiros no Brasil, a exemplo
com a Raumplus da Alemanha e Rimadesio da Itália. Para o proprietário, a
colaboração entre empresas traz respeito mundial, transferência de know-how e
tecnologia de ponta. “Esse relacionamento agregou muito a nossa indústria,
aprendemos bastante, mutuamente, afirma o proprietário da Cinex.”
A empresa sentiu a necessidade de adequar os processos e produtos para
atender as exigências do mercado externo. O gerente (CC01) afirma que as
exigências que as empresas estrangeiras fizeram, fez com que a empresa
aprimorasse o controle de qualidade e produção.
Com a internacionalização da empresa o processo de fabricação e qualidade
do produto aprimorou. “O nível de exigência no Brasil era bem menor, quando a
gente foi para o mercado internacional se acentuou muito essa necessidade, a
empresa incorporou esse padrão de qualidade e cada vez mais a gente melhorou o
processo de fabricação.” (CC01) (informação verbal).
No quesito habilidade de marketing internacional, ressalta-se que na Cinex o
movimento de marketing é intenso, todas as campanhas publicitárias da empresa
são criadas no exterior. O proprietário é apaixonado por esta área e investe alto, é
um investimento que não é economizado na Cinex. “O proprietário tem a
internacionalização

já

na

cabeça

então

associou

essas

três

coisas,

internacionalizado, paixão por marketing e pelo desenvolvimento de produtos.”
(CC01) (informação verbal). As competências relacionadas à habilidade de
marketing internacional podem ser visualizadas no Esquema 12.
Esquema 12 – Competências internacionais – Habilidade de Marketing internacional Cinex

Fonte: elaboração da autora (2014).

A Cinex segmentou e gerou valor para os seus produtos como sendo de alto
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padrão, designer, inovação e qualidade. A empresa atende a um público AA. Desse
modo, é necessário dar suporte para que os clientes consigam transformar o produto
num sonho que será realizado e, neste caso, “não importa o preço”, declara o
entrevistado (CC01) (informação verbal).
Em relação à inovação internacional a empresa Cinex é reconhecida pelos
avanços tecnológicos, por lançar no mercado produto inovadores com alto design e
sofisticação. O Esquema 13 apresenta estas competências.
Esquema 13 – Competências internacionais – Inovação internacional Cinex

Fonte: elaboração da autora (2014).

Toda tecnologia é desenvolvida dentro da empresa. Há vários especialistas
(designers) nacionais e internacionais na empresa. Conforme mencionado pelo
entrevistado: “Vivemos da essência do nosso produto, é o design, é a inovação, nós
vendemos isso.” (CC01) (informação verbal).
O proprietário destaca:
A Cinex nasceu movida pela inovação, desde os primeiros tempos de voo
solo havia decidido que a minha empresa trabalharia para trazer o belo e o
novo para os espaços de convívio das pessoas. A empresa olha para as
pessoas e pelas máquinas: capacitação e atualização a todo o tempo, os
produtos devem ser atuais e funcionais, essa é a busca da Cinex. Quanto à
Cinex LAB (escritório de desenvolvimento de produtos) foi instalada na Itália
e esta localização não é uma decisão simbólica: é estratégica.

O Esquema 14 apresenta as competências relacionadas à orientação
internacional na Cinex.
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Esquema 14 – Competências internacionais – Orientação para o mercado internacional Cinex

Fonte: elaboração da autora (2014).

O proprietário ainda coloca que:
O cliente tem de estar 100% satisfeito, produzimos sonhos, produtos que
mudam os ambientes, pela beleza que agregam, e que trazem luxo e
modernidade onde são instalados. Neste contexto de mercado Premium,
assumimos com todos os nossos 200 colaboradores que não há margem
para insatisfação de nossos clientes. (informação verbal).

Na Cinex, os produtos são criados por um designer italiano e adequados ao
cliente. “A empresa precisa apresentar a qualidade o designer, a inovação, precisa
dar suporte para que os clientes consigam transformar o produto em num sonho.”
(CC01) (informação verbal).
Os autores Hymer (1976); Porter (1990); Zahra et al. (2000); Fleury e Fleury
(2004); Grant (1987); Qian (2002) e Camisón e Villar-López (2010) destacam que
desenvolvimento de novas competências permite melhorar o desempenho
organizacional da empresa, o que também é confirmado nesta pesquisa empírica.
Esquema 15 – Desempenho organizacional Cinex

Fonte: elaboração da autora (2014).
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O entrevistado destaca que aumentou o volume de vendas após a entrada da
empresa no mercado externo. “Isso se confirmou completamente.” (CC01)
(informação verbal).
Quanto à produtividade internacional se cresceu após o início das operações
no exterior o gerente destacou. “Aumentou, e também a qualidade.” (CC01)
(informação verbal).
Na

Cinex

aumentou

a

participação

no

mercado

global

após

a

internacionalização, conforme entrevistado. “Melhorou e os resultados são muito
positivos.” (CC01) (informação verbal).
O entrevistado confirma: A empresa está obtendo retorno sobre os ativos.
“Sim, tem retorno, a Cinex começou e em quinze anos ela se transformou na
empresa reconhecida e com ativos interessantes.” (CC01) (informação verbal).
Quanto ao faturamento anual da empresa não foi divulgado na entrevista.
Apresenta-se no Quadro 13 uma síntese das respostas relacionadas ao Grau
de internacionalização, competências, desempenho e classificação da empresa
quanto à PME ou mMNC.

Competências
Internacionais

COMPETENCIA

GRI

Quadro 13 – Síntese das respostas do entrevistado na empresa Cinex
Cat (*)
Operacionalização
Resposta
Perfil mMMC ou PME
Mmnc
Vendas no
1%
exterior/vendas totais
Número de países nos 6 países
quais a empresa opera
Número de
250 Brasil
funcionários no
4 exterior
exterior/funcionários
totais.
Tempo de estudo ou
O proprietário morou no exterior, e tanto empresário quanto
trabalho no exterior
funcionários viajam frequentemente para fora do país em especial
dos executivos da
a Itália (a cada 60 dias)
área internacional
Modo de entrada no
-Escritório de vendas próprio, Exportação direta, Alianças
estratégicas, Licenciamento, Greenfiled com pesquisa e
exterior
desenvolvimento (P&D)
Orientação
- Explora novas oportunidades no exterior;
internacional
- Adequação às exigências do mercado externo;
- Aprimoramento do processo de fabricação;
- Aumento do controle de qualidade.
Habilidade de
- Segmentação dos produtos
marketing
- Gerou valor para os seus produtos
internacional
Inovação internacional - Lançamento de produstos inovadores com alto design e
sofisticação.
- Tecnologia é desenvolvida dentro da empresa.
-Especialistas (designers) nacionais e internacionais na empresa.
Orientação para o
- Os produtos são criados por um designer italiano e adequados ao
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Desempenho Organizacional

mercado internacional
Aumento do volume
de vendas da empresa
Aumento da
produtividade
operacional
Aumento da
participação no
mercado global
Aumento da
rentabilidade geral da
empresa
Retorno sobre os
ativos (ROA)

cliente;
- Atende a necessidade do cliente
“Isso sim, se confirmou, completamente” (CC01).
“Aumentou, e também a qualidade” (CC01).
“Melhorou, os resultados são muito positivos”. (CC01).

Não foi mencionado pelo respondente
“Sim, tem retorno, a Cinex começou e em quinze anos ela se
transformou na empresa reconhecida e com ativos interessantes”
(CC01).

Cat (*) – Categoria observada
Fonte: a autora (2014).

Analisando o processo de internacionalização da empresa Cinex percebe-se
que o proprietário da empresa é uma pessoa internacionalizada e que este perfil fez
surgir as oportunidades internacionais para a organização.
Este posicionamento estratégico foi herdado pela experiência internacional e
contatos realizados, uma vez que o proprietário adquiriu conhecimento e experiência
no

exterior

e

avançou

internacionalmente.

O

processo

empreendedor

(empreendedorismo internacional) foi ligado ao aprendizado pela experiência do
proprietário e por fazer uso dos relacionamentos previamente existentes networks
(JOHANSON; VAHLNE, 2003).
A internacionalização da empresa não seguiu a fase gradual (JOHANSON;
VAHLNE, 1977, 1990, 2009) geralmente utilizada pelas PMEs. Neste caso a
empresa nasceu global, ou seja, utilizou o modo de entrada diferente e com maior
envolvimento de recursos do que a exportação, caracterizando-se com uma mMNC
(PRASHANTHAM, 2011).
4.2 MIOLO – RS

A Miolo é uma empresa familiar e sua matriz localiza-se na cidade de Bento
Gonçalves – RS. A família trabalha na viticultura desde 1897, mas iniciou a
produção de vinhos somente em 1990, quando surgiu a Vinícola Miolo. No ano de
2006, a Miolo passou a ser chamada de Miolo Wine Group.
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A Miolo Wine Group é líder no mercado nacional de vinhos finos entre as
vinícolas brasileiras, com cerca de 40% de market share (MIOLO, 2014). A empresa
elabora mais de 100 rótulos produzidos em seis projetos vitivinícolas no Brasil, em
diferentes regiões, incluindo as parcerias internacionais.
As empresas do grupo elaboram 12 milhões de litros de vinhos finos e
possuem a maior área de vinhedos próprios do país, com 1.150 ha. Nos últimos 10
anos a Miolo Wine Group investiu R$ 120 milhões em expansão da produção,
tecnologia de ponta, mudas importadas, instalações e equipamentos de última
geração.

4.2.1 Contexto e fases do processo de internacionalização da Miolo

O processo de internacionalização da empresa (GRI) ocorreu em quatro
fases. O Esquema 16 revela estas fases, considerando o período entre 2003 e 2008.
Esquema 16 – Modos de entrada empresa Miolo

mMNC

PME

TEMPO

Fonte: elaboração da autora (2014).

A Miolo decidiu exportar por que ela queria realmente internacionalizar a
empresa e transformar a marca em uma marca global. Uniu-se a outras vinícolas
que tinham o mesmo objetivo e criaram, na época, o consórcio de exportação, que
estava ligado à Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), e, depois,
passou a ser um projeto setorial integrado dentro do Instituto Brasileiro do Vinho
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(Ibravin), com o apoio da Agência Brasileira de promoção de exportadores e
investimentos (APEX).
Através desse projeto, começamos a participar das feiras internacionais, por
que nas feiras conseguimos buscar negócios, importadores, conseguimos
entender um pouco esse cenário. (MMV01).
Em 2003 a Miolo contratou o enólogo Frances Michel Rolland que nos
ajudou em todo esse processo, desde as uvas, quais eram as melhores
variedades que se adaptavam a aquela região, e ai a gente começou a
exportar (MMV01) [1º modo de entrada] (informação verbal).

Dentro da visão da empresa, as alianças estratégicas são fundamentais para
a inserção da empresa no mercado mundial, visando à sua atuação comercial.
“Fizemos algumas parcerias internacionais com empresas que tinham uma sinergia
com a Miolo.” (MMV01) (informação verbal).
Neste caminho a Miolo vem formando alianças com empresas conceituadas
no meio vitivinícola mundial. O grupo Miolo já possui seis projetos em cinco regiões
vitivinícolas brasileiras: Vinícola Miolo (Vale dos Vinhedos, RS); Seival Estate
(Campanha, RS); Vinícola Almadén (Campanha, RS); RAR (Campos de Cima da
Serra, RS) e Vinícola Ouro Verde (Vale do São Francisco, BA). Além disso, conta
também com seis acordos de joint ventures internacionais: Costa Pacífico (Chile);
Osborne (Espanha); Los Nevados (Argentina); além das vinícolas Podere San
Cristoforo e Giovanni Rosso (Itália).
Estas parcerias com empresa estrangeiras são acordos de distribuição.
Em 2005, iniciou a parceira com a Costa Pacífico, uma vinícola chilena (2º
modo de entrada), em 2006, iniciamos com a Osborne – Espanha [3º modo
de entrada] e em 2008 com Argentina Los Nevados e Itália Davide Rosso, e
Podere San Cristóforo [4º modo de entrada]. As parcerias da Espanha e
Itália são para distribuição, tanto dos vinhos Miolo nos respectivos países,
quanto dos produtos importados no Brasil. E com a Vinícola Santa Rita, que
elabora com exclusividade para nossa distribuição no mercado brasileiro, os
vinhos Costa Pacífico (Chile) e Los Nevados (Argentina). (MMV01).
(informação verbal).

A empresa ainda exporta pouco, menos de 10% do seu faturamento em
relação ao mercado interno, e, mesmo assim, é a maior exportadora brasileira de
vinhos e está entre as três principais produtoras de espumantes, com participação
de 15% no mercado (MIOLO, 2014).
A Miolo hoje atua em 20 países, mas este número já foi maior, chegando a
30: “São volumes muito pequenos.” (MMV01) (informação verbal).
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A Miolo Wine Group conta com, aproximadamente, 150 funcionários, destes,
três são específicos da área de comércio exterior, tendo também está sua formação.
A proprietária já viajou para mais de 20 países e fez um curso na área vinícola. Um
dos funcionários do departamento da área comercial passa 30% do ano fora. “O
Fabiano viaja direto, acho que uns 4 meses do ano fora, uns 30% do tempo
viajando. Geralmente os eventos se concentram no primeiro semestre então é o
mais corrido assim pra viagens.” (MMV01) (informação verbal).
Com o processo de internacionalização a empresa está adquirindo experência
e conhecimento conforme destaca a proprietária.
As vinícolas que exportam e as que não exportam, é nítida a diferença nas
embalagens, nos rótulos, isso foi uma coisa que veio com essa experiência
no exterior. Então nos primeiros anos, as vinícolas iam para as feiras, não
sabiam nem fazer o preço para a exportação, era todo mundo aprendendo,
pois os primeiros anos são mais de investimentos e longo prazo. (MMV01).
(informação verbal).

4.2.2 Competências internacionais e desempenho organizacional da Miolo

Dependendo dos objetivos estratégicos e objetivos globais, uma empresa irá
evoluir no seu grau de internacionalização quando as opções estratégicas forem
compatíveis com a disponibilidade de recursos e o desenvolvimento de
competências (DE CLERQ et al., 2005). As competências desenvolvidas na Miolo
serão apresentadas a seguir.
Esquema 17 – Competências internacionais – Orientação internacional Miolo

Fonte: elaboração da autora (2014).
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A proprietária destaca a importância do intercâmbio (Brasil e exterior) entre
profissionais especializados na área de vinhos “Especialmente na parte enológica a
nossa equipe de enólogos geralmente eles fazem outra safra, fora do país, nós
recebemos sempre enólogos de fora também durante a safra, ou seja, tem essa
troca de conhecimento.” (MMV01) (informação verbal).
Outra competência desenvolvida pela empresa foi em relação ao processo
logístico. A empresa precisou entender a importância do cuidado com a embalagem.
“Colocar uma manta térmica ao redor do palet para não ter muita oscilação de
temperatura, procuramos fazer a reserva no navio abaixo da linha d’água, são
coisas que a experiência vai mostrando.” (MMV01) (informação verbal).
A proprietária destaca que para a empresa se manter no mercado externo ela
precisa acompanhar o mercado: “Uma empresa que exporta vai estar mais
preparada, tem que estar antenada com tendências, questão de embalagens, estilo
de vinhos, precisa apresentar novidades.” (MMV01) (informação verbal).
Em relação à produção a empresa precisou aprender a ser flexível e mudar o
mix conforme a necessidade. “Tem alguns países que compram, alguns palets, e
desta forma é outro rótulo, isso gera um problema entre aspas, dentro da produção,
por que uma quantidade pequena e a empresa não está acostumada, tem que
adaptar, precisa conseguir fazer isso.” (MMV01) (informação verbal). Outra situação
destacada pela proprietária é em relação à documentação exigida para exportação.
“Quando uma empresa exporta, por exemplo, pro Japão, são muitos certificados,
exigências sanitárias, e tudo isso a empresa tem que estar adequada em todo esse
sistema, é algo muito rígido, a empresa precisa se adaptar.” (MMV01) (informação
verbal).
Em relação às habilidades de marketing internacional destacam-se que a
empresa tem um planejamento de marketing simples, as grandes ações estão
ligadas ao projeto da Wines of Brazil da Agência Brasileira de Promoção de
exportadores e investimentos (APEX). “A gente aproveita enfim as participações nas
feiras, os eventos no exterior, sejam eles de divulgação, masterclas, tudo isso com o
apoio da Apex, por que viabiliza o negócio e é ali que está realmente o marketing,
grandes campanhas.” (MMV01) (informação verbal). As competências relacionadas
à habilidade de marketing internacional podem ser visualizadas no Esquema 18.
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Esquema 18 – Competências internacionais – Habilidades de marketing internacional Miolo

Fonte: elaboração da autora (2014).

A empresa desenvolveu competências em relação à rotulagem dos produtos,
a qual é desenvolvida por agências internacionais.
Nós temos algumas agências, geralmente internacionais, que tem esse
conhecimento, nós mudamos agora o rótulo da nossa linha reserva, nós
contratamos a Classings, que é uma empresa de Londres na Inglaterra, nós
temos empresas também na Argentina que desenvolve alguns rótulos, são
empresas que já têm clientes globais, isso é importante. (MMV01).
(informação verbal).

Referente à divulgação dos produtos, em feiras e eventos e ações de
marketing a empresa faz a avaliação anualmente para identificar os resultados.
Não só do que foi divulgado, mas quais eram os objetivos que a Miolo tinha
com aquele evento, o que ela conseguiu, o por que não conseguiu, por que
na verdade eles se repetem nos próximos anos, então é importante saber o
que funcionou o que não funcionou, isso é durante o ano, então é uma
avaliação de final de ano, porque sempre que se fala da exportação, é a
longo prazo. (MMV01). (informação verbal).

A Miolo aproveita também o relacionamento com os importadores para
divulgação e desenvolvimento dos seus produtos. “Definido o mercado-alvo, precisa
ter um importador que conheça mesmo esse mercado e aí até tem casos por
exemplo na Inglaterra, o próprio importador já ajuda a desenvolver produtos para
aquele cliente, que ele sabe que vai dar certo.” (MMV01) (informação verbal).
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A Miolo se preocupa com a Inovação internacional, dessa forma contratou um
dos enólogos mais renomados no mundo para realizar consultoria na empresa. As
competências de inovação podem ser visualizadas no Esquema 19.
Esquema 19 – Competências internacionais – Inovação internacional Miolo

Fonte: elaboração da autora (2014).

A proprietária coloca: “A contratação do Michel Roland, que assessorou por
dez anos a empresa, trouxe muito essa questão da preocupação com a tecnologia, a
inovação, com esse cuidado na elaboração dos vinhos.” (informação verbal).
A equipe de enólogos da Miolo são pessoas com experiências e qualificação.
“O mais novo tem quinze safras de experiência, então realmente são pessoas
superqualificadas, supercompetentes, que fazem toda a diferença.” (MMV01)
(informação verbal).
Em se tratando de produtos específicos para determinado cliente de uma
vinícola isso é complicado, pois há a dependência da matéria-prima, mas mesmo
assim a empresa consegue desenvolver, na medida do possível, alguns produtos
específicos para determinado mercado.
O vinho depende da matéria prima que é a uva, ele depende das condições
climáticas daquele ano não da pra fazer milagre, tem que respeitar o terroar
que é a influencia do solo, do clima, e do homem, então não da pra mudar
muito, mas na hora de envelhecer em carvalho ou não, quanto tempo, qual
vai ser o corte de cada uma das variedades, isso sim da pra adapta.
(MMV01). (informação verbal).

Para a proprietária é importante acompanhar as ações dos concorrentes.
Para ela o principal concorrente do vinho brasileiro, tanto aqui quanto no mercado
externo é o Chileno e o Argentino. “Então, certamente a empresa acompanha quais
são as ações desses mercados, compara com o que se pode fazer, destaca
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(MMV01). Estas competências relacionadas à orientação internacional podem ser
visualizadas no Esquema 20.
Esquema 20 – Competências internacionais – Orientação para o mercado internacional Miolo

Fonte: elaboração da autora (2014).

A Miolo busca aumentar o percentual de exportação nos próximos anos. “Nós
temos um plano traçado até 2020, de estar exportando 30%.” (MMV01) (informação
verbal).
Floriani (2010) acredita, que à medida que o grau de internacionalização
aumenta, também aumentarão as experiências e o consequente aprendizado
organizacional, como a escala de operações, supondo, assim, que também haveria
um melhor desempenho.
Em relação ao desempenho organizacional na Miolo, devido ao percentual de
exportação ser relativamente baixo ainda é difícil mensurar os resultados, como pode
ser visualizado no Esquema 21.
Esquema 21 – Desempenho organizacional Miolo

Fonte: elaboração da autora (2014).
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Quanto ao questionamento sobre o aumento do volume de vendas da
empresa, a respondente mencionou que: “A exportação não tem esse papel, não por
que é muito pequena ainda.” (MMV01) (informação verbal).
Em relação à produtividade operacional para a Miolo esta diminui após a
exportação em razão da quantidade pequena produzida específica para clientes no
exterior.
Pensando que é um volume pequeno, ela ate diminui na exportação a Miolo
vende no Brasil doze milhões de litros, com rótulo padrão,citando um
exemplo, vem um pedido de duzentas caixas para Polônia com o rótulo
especifico, que tem que colocar um selo, as vezes precisa colocar manual,
então a produtividade nesses casos diminui, acaba sendo um problema.
(MMV01). (informação verbal).

Quando questionada a empresa em relação ao aumento da participação no
mercado global, a respondente mencionou que: “Sim aumentou, a Miollo é a
principal exportadora de vinhos brasileiros.” (MMV01) (informação verbal).
A rentabilidade geral da empresa para a proprietária não está relacionada
com a entrada no mercado externo. “A exportação não tem esse papel, não por que
é muito pequena ainda, talvez ate venha a ter, mas hoje ainda não tem.” (MMV01)
(informação verbal).
Na Miolo o retorno sobre os ativos ainda não pode ser identificado, conforme
exposto pela respondente. “Os primeiros anos é muito mais investimento do que
retorno.” (MMV01). Informações quanto ao faturamento anual da empresa não foram
divulgadas na entrevista.
Apresenta-se no Quadro 14 uma síntese das respostas relacionadas ao Grau
de internacionalização, competências, desempenho e classificação da empresa
Miolo quanto à PME ou mMNC.

GRI

GRI

Quadro 14 – Síntese das respostas do entrevistado na empresa Miolo
Cat (*)
Operacionalização
Resposta
Perfil mMMC ou PME
PME
Vendas no
10%
exterior/vendas totais
Número de países nos 20 países
quais a empresa opera
Número de
150 Brasil
funcionários no
4 exterior
exterior/funcionários
totais
Tempo de estudo ou
A proprietária já viajou para mais de 20 países, um dos
trabalho no exterior
colaborareos da área internacional passa 30% do ano fora do país
dos executivos da
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Competências Internacionais

área internacional
Modo de operação no
exterior
Orientação
internacional

Habilidade de
marketing
internacional

Inovação internacional

Orientação para o
mercado internacional

Desempenho Organizacional

Aumento do volume
de vendas da empresa
Aumento da
produtividade
operacional
Aumento da
participação no
mercado global
Aumento da
rentabilidade geral da
empresa
Retorno sobre os
ativos (ROA)
Cat (*) – Categoria observada
Fonte: a autora (2014).

Exportação direta, Joint-ventures
- Adaptação ao processo logístico
- Adequação ao sistema documental rígido dos outros países
- Troca de conhecimento entre profissionais do Brasil e do exterior
- A empresa precisa estar mais preparada, ligada nas tendências,
questão de embalagens, estilo;
- Necessidade de adaptação do processo produtivo conforme
determinado cliente e pedido.
- Rótulos desenvolvidos por agências internacionais que tem está
habilidade e conhecimento para diferenciar os produtos;
- Aproveita a relação com a APEX para realizar grandes
campanhas de marketing;
-A empresa realiza anualmente a avaliação das atividades de
marketing internacional
- Gerou networks com importadores para desenvolvimento dos
produtos conforme determinado cliente;
- Contratatação dos enólogos mais renomados no mundo;
- Preocupação com a tecnologia e inovação na elaboração dos
vinhos;
- Os enólogos são pessoas qualificadas e competentes, com vasta
experiência.
- Desenvolvimento de rótulos específicos para derminado mercado
- A empresa consegue produzir alguns rótulos controlados ou
rótulos privados, que são específicos pra cada mercado;
- Acompanha ações dos concorrentes
“Menos de dez por cento é para o mercado externo.” (MMV01).
“A produtividade nesses casos até diminuiu.” (MMV01).
“Sim, a Miolo é a principal exportadora de vinhos brasileiros.”
(MMV01).
“A exportação não tem esse papel, não por que é muito pequena
ainda.” (MMV01).
“Os primeiros anos é muito mais investimento do que retorno.”
(MMV01).

No caso da empresa Miolo o processo de internacionalização ocorreu de
forma gradual, conforme sugere o modelo de Uppsala, iniciando pela exportação e
somente depois de adquirir conhecimento e experiência a empresa avança para o
modo de entrada mais avançado (JOHANSON; VAHLNE, 1975) formando alianças
estratégicas/joint ventures.
As alianças estratégicas foram fundamentais para a inserção da empresa
Miolo no mercado mundial, como destacado pela proprietária.
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4.3 CLARICE ELETRODOMÉSTICOS – SC

No ano de 1960 nascia a empresa Ireno Jose Matte & Cia Ltda., uma
pequena funilaria que na época fabricava baldes, bacias, tachos, latas e telas para
cercas, entre outros produtos. Em 1966 a família Matte muda-se para o município de
Pinhalzinho (SC), transferindo sua empresa para uma nova sede. A empresa
começou a atuar além da funilaria com reformas de fogões a lenha e logo na
sequência iniciou a fabricação de peças e montagem para estes fogões. O
proprietário, decidindo homenagear a sua esposa, Clarice Matte, coloca o seu nome
nos fogões e, assim, nasce a marca Clarice.
Hoje a produção da Clarice é de 10 mil fogões por mês. Desta produção
aproximadamente 70% é comercializada no mercado nacional e 30% destinado às
exportações, tendo como principal destino os países da América do Sul, América
Central, África e Oriente Médio. Em território nacional a empresa está presente em
todos os estados. Para que estes mercados sejam mantidos e ampliados, a empresa
busca explorar conceitos de sustentabilidade e inovação no seu dia a dia.

4.3.1 Contexto e fases do processo de internacionalização

O processo de internacionalização (GRI) da Clarice Eletrodomésticos está
demarcado em quatro fases. No Esquema 22 a fase por modo de entrada será
apresentada, considerando o ano de 1986 a 2003.
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Esquema 22 – Modo de entrada empresa Clarice Eletrodomésticos

TEMPO

PME
Fonte: elaboração da autora (2014).

A internacionalização da empresa aconteceu pela necessidade de ampliação
do mercado, então a Clarice iniciou a exportação pelo produto que já tinham em
linha e em estoque: o fogão a lenha no ano de 1986 (1º modo de entrada).
Na época vislumbrando aumento de produção, e buscando novos
mercados, vimos no fogão a lenha e era o produto que nos tínhamos em
linha uma quantidade razoável, que poderiamos expandir para outros
mercados, então a primeira exportação aconteceu em 1986 quando a
Clarice começou a exportar fogões a lenha para a Argentina, fogão a lenha
como é um produto tradicional, que não tem muito trabalho de
desenvolvimento, então foi fácil a comercialização, o mercado precisava
conseguimos
conciliar
todo
esse
produto
no
processo
de
internacionalização da empresa. (SM01) (informação verbal).

Todas as exportações da empresa são realizadas diretamente via agentes
brasileiros (traders terceirizados). “Nós contratamos um agente pra atuar num
determinado mercado, faz todo trabalho, nós temos a equipe dentro da fábrica, que
vai conosco, faz prospecção do mercado, posiciona o produto e depois trabalha os
clientes.” (SM01) (informação verbal).
Para o proprietário esta é a forma mais rentável para a empresa no momento
devido a não ter um departamento de comércio exterior interno.
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Hoje a Clarice não consegue manter uma pessoa viajando o mundo, e
sempre os melhores negócios aconteceram devido ao relacionamento
destes agentes com os clientes, como agora que estamos nos finalmente do
desenvolvimento de parceria com Angola, tivemos que buscar um agente
que tinha acesso com o governo Angolano e com o Governo Brasileiro via
APEX, para viabilizar a operação, o caminho do mercado fica mais curto e
mais rápido. (SM01). (informação verbal).

Com o passar do tempo a empresa buscou novos produtos para atender às
demandas da fábrica.
Começamos a olhar o mercado de outra forma, principalmente o mercado
internacional, como se movimentava como poderiamos nos inserir , no
sentido de novos produtos, então começamos a desenvolver novos
produtos para esse mercado, o mercado nacional e para o mercado
externo. (SM01) (informação verbal).

De acordo com o entrevistado, a empresa está operando em todo Mercosul,
exceto a Argentina, pelas condições e barreiras impostas pelo governo do país. O
Paraguai é um mercado que para Clarice hoje é de 20 mil fogões ano; o Uruguai 7
mil fogões, a Bolívia 10 mil fogões ano. “No mercado venezuelano, em função das
restrições cambiais, por questão de reservas do próprio governo está um pouco
retraída as importações, mas a Clarice mantém negócios com este país”, cita o
proprietário.
Com o conhecimento adquirido e a experiência com a exportação a Clarice
sentiu a necessidade de ir à busca de mercado e parcerias em outros países. “Assim
fomos buscando mercado e parceria com empresas locais para o desenvolvimento
das montadoras. (SM01) (informação verbal). No Panamá, Bolívia e República
Dominicana a parceria iniciou em 2001 (2º modo de entrada), na Venezuela em
2002 (3º modo de entrada) e em Cuba no ano de 2003 (4º modo de entrada).
Nestas parcerias a Clarice enviava as peças em completely knock down
(CKD), que é uma denominação inglesa, convencionada mundialmente para
conjuntos de partes criados geralmente pela fábrica matriz ou pelo seu centro de
produção para exportação e posterior montagem nos países receptores. “Cada caixa
embarcava com tres fogões desmontados, com 1% de peças para reposição, e a
montadora recebia e ficava responsável pela montagem e controle de qualidade e a
venda no mercado local. (SM01) (informação verbal). A Clarice realizava a
exportação para montadora que fazia o processo de montagem do fogão e revendia.
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Era uma operação normal de exportação, nós vendíamos os fogões em
CKD. O mercado que determinava a qual preços poderíamos chegar, após
pesquisa de mercado local, posicionávamos nosso produto de acordo com
cada característica do mercado e desenvolvia nos modelos que atenderiam
aquele país, calculando com isto qual objetivo de preço de venda e margem
da Clarice e da montadora. (SM01). (informação verbal).

A partir do ano de 2007 a empresa encerrrou estas parcerias em virtude da
concorrência e preços mais baixos provindos da China.
Tivemos bons resultados por um bom período, mas a partir de 2007 entrou
no mercado a Indústria Chinesa com baixo custo, com políticas de tarifas
cambiais controladas pelo Governo Chinês, e entraram forte, inclusive
algumas montadoras simplesmente enviaram um produto nosso montado
aos Chineses que copiaram igual e lançaram para o mercado que nós
atuávamos. Assim por custo de produção e falta de políticas sérias na area
fomos perdendo o mercado. (SM01) (informação verbal).

A empresa Clarice possui 220 colaboradores, sendo três na área de comércio
exterior. O proprietário tem experiência de viagens internacionais a negócios há 20
anos; a assistente que está a pouco tempo, aproximadamente um ano na empresa
(filha de um dos proprietários) viaja o mundo inteiro, buscando e prospectando o
mercado com o agente. O responsável pela logística não tem experiências
internacionais. “O conhecimento esta sendo adquirido agora com essas viagens e
contatos diretos com os clientes”, afirma o proprietário (SM01).

4.3.2 Competências internacionais e desempenho organizacional da Clarice

A Clarice desenvolveu competências com a atuação internacional na
exportação e parcerias com montadoras no exterior. A seguir serão apresentadas as
competências desenvolvidas.
Esquema 23 – Competências internacionais – Orientação internacional Clarice

Fonte: elaboração da autora (2014).
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A Clarice adquiriu competências nos seus processos internos por meio da
experiência no mercado internacional.
Tudo isso teve que ser instalado sistemas de controle, etiquetagem de
todos os produtos, isso melhorou e muito todo o processo da Clarice,
porque, com essas novas competências, novas exigências de mercado,
praticamente valeu para toda fábrica, não só para um determinado
mercado. (SM01). (informação verbal).

Outro ponto fundamental destacado pelo proprietário é entender a cultura e
exigência de cada mercado.
Se você não utilizar uma embalagem de acordo, você vai ter problema para
comercializar o teu produto naquele mercado, ou seja, essas análises de
mercado, o estudo de viabilidade, o posicionamento do produto e a cultura
daquele povo, influenciam e muito no processo produtivo dentro da nossa
fabrica, isso traz novas alternativas que são aplicadas também no mercado
interno. (SM01). (informação verbal).

A empresa melhorou a embalagem dos produtos para a venda no mercado
externo, que também contribui para os produtos nacionais. “Adaptamos a realidade do
mercado externo, para o mercado brasileiro, reforçando a embalagem, que foi um dos
fatores que melhorou também a venda do nosso produto, porque a nossa embalagem é
resistente, é mais forte, isso ajuda a vender.” (SM01) (informação verbal).
Também foi destacado na entrevista que a empresa está preparando outras
pessoas para atuar no mercado externo, sendo necessário pessoas qualificadas e
preparadas para esta área. “No futuro quem sabe através de pessoas dentro da
empresa, viajando o mundo inteiro buscando novos negócios.” (SM01) (informação
verbal). A empresa realiza as ações de marketing por intermédio do agente de
vendas no mercado externo e do diretor de comércio exterior, que é o proprietário.
No Esquema 24 podem ser vizualizadas as competências internacionais
desenvolvidas.
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Esquema 24 – Competências internacionais – Habilidade de Marketing internacional Clarice

Fonte: elaboração da autora (2014).

A empresa participa de feiras internacionais. “A gente participa da feira em
Colônia, a nível internacional é a única feira que a gente participa, faz investimentos,
faz flayer, faz um convite para todos os clientes.” (SM01) (informação verbal).
É realizado o cadastro de todos os possíveis clientes e após são
acompanhadas estas ações. “Existe depois um acompanhamento desse cliente,
uma análise para verificar qual foi o diferencial que nos tivemos naquela
oportunidade por que é de extrema importância você manter essa informação, esse
controle, isso é puro marketing.” (SM01) (informação verbal).
A empresa realiza a análise e posicionamento do produto no mercado antes
de lançar para a venda.
Fizemos uma pré-análise para encontrar o mercado, após visitamos país a
país posicionando o nosso produto no mercado. Exemplo, eu vou pro
mercado no Peru e verifico que produtos similares estão no mercado, que
características ele tem e que preço eles estão vendendo na ponta, e
analisamos. (SM01) (informação verbal).

A Clarice acompanha as tendências do mundo inteiro para lançamento de
novos produtos. “O pessoal da área de desenvolvimento de produtos que busca no
mundo inteiro inclusive da Turquia que é um grande fabricante de eletrodomésticos
as tendências.” (SM01) (informação verbal).
A empresa faz a segmentação de mercados, primeiramente, evitando as
barreiras técnicas, pelos países que aceitam o produto de acordo com as normas
brasileiras, para que a empresa possa ser competitiva. “Para você identificar um
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mercado, primeiro você tem que dizer, onde eu quero ir, e a Clarice hoje identificou
que todo mercado que não tenha barreiras técnicas.” (SM01) (informação verbal).
Esquema 25 – Competências internacionais – Inovação internacional Clarice

Fonte: elaboração da autora (2014).

A empresa acompanha o mercado e inova conforme a necessidade de cada
cliente (país). “Nós procuramos, como no mercado interno, trabalhar com produtos
diferenciados.”

(SM01)

(informação

verbal).

Ainda

desenvolve

produtos

diferenciados e inéditos, inclusive possui algumas patentes. “O fogão a gás com
forno elétrico, é uma invenção da Clarice no Brasil, não tinha esse produto no
mercado, tanto é que patenteamos a ideia e seguimos com esse projeto
patenteado.” (SM01) (informação verbal).
A empresa conta com assessorias na área de engenharia, de processos e de
qualidade. “A Clarice mantêm duas assessorias, uma na área de engenharia, pessoa
com larga experiência na área de fogões e a outra na qualidade, controle de qualidade,
processo, são duas assessorias que trabalham junto com nossa equipe.” (SM01).
Esquema 26 – Competências internacionais – Orientação para o mercado internacional Clarice

Fonte: elaboração da autora (2014).
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A Clarice acompanha as tendências e os concorrentes. “Se você não sabe o que
o teu concorrente tá fazendo, você não consegue se posicionar no mercado, irá ficar
sempre às margens desse mercado, então como eu citei, nós analisamos o produto de
todo o mundo, acompanhamos as tendências.” (SM01) (informação verbal).
A empresa de adapta fácil ao mercado atendendo o cliente com agilidade. “É
vital, a Clarice se sobressaiu no mercado brasileiro e externo, adequando-se de
acordo com a necessidade do cliente.” (SM01) (informação verbal).
Na Clarice também são realizadas ações diferenciadas de atendimento aos
lojistas e distribuidores no exterior.
A Clarice montou um kit vendedor e eles fizeram um treinamento totalmente
diferenciado a estes profissionais. Por isso no Paraguai hoje nós vendemos
20 mil fogões ano, por que, a gente atua e faz algumas ações em conjunto
com o nosso distribuidor. (SM01) (informação verbal).

A empresa desenvolve produtos conforme o mercado.
No continente africano, que é um grande mercado para a Clarice. Estamos
buscando via África do Sul, uma base para distribuição em toda a África,
entra os países que estão em franco desenvolvimento como Angola,
principalmente por ser a mesma língua, então trabalhamos com a Angola,
com Nigéria e com África do Sul, desenvolvendo produtos de acordo com
cada mercado. (SM01). (informação verbal).

Os resultados do estudo dos autores Knight e Kim (2009) demonstram que
PMEs que possuem um alto nível de competências internacionais apresentam um
melhor desempenho.
Esquema 27 – Desempenho organizacional Clarice

Fonte: elaboração da autora (2014).

Na Clarice após o início das exportações as vendas aumentaram. “A nível
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global, com certeza, por que a própria internacionalização da empresa também
ajuda no marketing interno, no Brasil, aumentou a venda dos produtos.” (SM01)
(informação verbal).
Para o proprietário o comércio exterior foi quem promoveu a empresa e
consolidou no mercado interno.
Com certeza o comércio exterior que estruturou a Clarice, que na época
com o dólar competitivo a R$ 4,00, a exportação representava para Clarice
na época, 70%, e a exportação que nos deu as competências para fazer
todos os investimentos para inclusive retomar o mercado interno, então
numa situação de mercado difícil, a Clarice uma empresa pequena, na
época não tinha nome, não tinha marca, as exportações ajudaram e muito
estruturar a fábrica, inclusive a ampliação dela se deve aos contratos
fechados no mercado africano na época. (SM01) (informação verbal).

A produtividade operacional da empresa após a entrada no exterior
aumentou. “Com certeza foi determinante para nos termos essa estrutura que temos
hoje”. (SM01) (informação verbal). A Clarice é uma empresa que fatura 40 milhões
de reais por ano.
Apresenta-se no Quadro 15 uma síntese das respostas relacionadas ao Grau
de internacionalização, competências, desempenho e classificação da empresa
Clarice quanto à PME ou mMNC.

Competências
Internacionais

GRI

GRI

Quadro 15 – Síntese das respostas do entrevistado na empresa Clarice
Cat (*)
Operacionalização
Resposta
Perfil mMMC ou PME
PME
Vendas no
30%
exterior/vendas totais
Número de países nos 5 países
quais a empresa opera
Número de
220 Brasil
funcionários no
0 exterior
exterior/funcionários
totais.
Tempo de estudo ou
O proprietário viaja a 20 anos para o exterior a negócios e a
trabalho no exterior
sobrinha que está assumindo também a área internacional está
dos executivos da
viajando seguidamente juntamente com o agente no mercado
área internacional
externo.
Modo de operação no
Exportação direta, Parcerias
exterior
Orientação
- Necessidade de melhoria nos processos e controle de qualidade;
internacional
- Necessidade de instalação de sistema de controle e etiquetagem
de todos os produtos;
- Necessidade de preparação de pessoas qualificadas e
preparadas para atuar no mercado externo
Habilidade de
- Necessidade de participar de feiras internacionais
marketing
- Acompanha constatemente as ações de marketing;
internacional
- A empresa faz a segmentação de mercados evitando as barreiras
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Inovação internacional

Orientação para o
mercado internacional

Desempenho Organizacional

Aumento do volume
de vendas da empresa
Aumento da
produtividade
operacional
Aumento da
participação no
mercado global
Aumento da
rentabilidade geral da
empresa
Retorno sobre os
ativos (ROA)
Cat (*) – Categoria observada
Fonte: a autora (2014).

técnicas,
- A empresa realiza a análise e posicionamento do produto no
mercado antes de lançar para a venda;
- Acompanha tendências do mundo inteiro para lançamento de
novos produtos;
- Acompanha o mercado e inova conforme a necessidade de cada
cliente (país);
- Desenvolve produtos diferenciados e inéditos, inclusive possui
algumas patentes;
- Conta com assessorias na área de engenhara, de processos e de
qualidade.
- Acompanha as tendências e os concorrentes;
- A decisão de entrada ou não em um mercado parte também da
formação do preço do produto;
- Realiza ações diferenciadas de atendimento aos lojistas e
distribuidores no exterior.
“Nós temos uma meta de 20% e estamos em media de 12 a 13%
pra exportação.” (SM01).
“Com certeza foi determinante pra nos termos essa estrutura que
temos hoje.” (SM01).
“A nível global, com certeza, por que a própria internacionalização
da empresa também ajuda no marketing interno.” (SM01).
“A nível global, com certeza, por que a própria internacionalização
da empresa também ajuda no marketing interno.” (SM01).
“E a exportação que deu as competências pra Clarice fazer todos
os investimentos pra inclusive retomar o mercado interno.” (SM01).

A internacionalização é o processo pelo qual uma empresa vai gradualmente
se modificando em razão da competição internacional, da saturação dos mercados
domésticos e da necessidade de expansão, de novos mercados e diversificação
(FLORIANI, 2010).
Corroborando a autora, a internacionalização da Clarice iniciou de forma
gradual (JOHANSON; VAHLNE, 1975) e quando a empresa sentiu a necessidade de
expansão internacional realizou as parcerias com as montadoras no exterior,
evoluindo os seus modos de entrada no exterior.
4.4 IDUGEL – SC

A IDUGEL Tecnologia em Processo de moagem está localizada na cidade de
Joaçaba – SC e desde 1995 atua no mercado brasileiro, sendo pioneira em diversas
tecnologias.
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No ano de 1998 houve uma transição e a empresa foi assumida pela nova
direção, que continua até hoje. O proprietário atual era consultor na empresa na
área de projetos e por uma oportunidade adquiriu-a, sendo administrada pela
família.
A empresa conta com uma estrutura completa para atender empresas de todo
o mundo, realiza projetos para grandes empresas, como AMBEV, Grupo Coringa,
OCRIM, COAGRU, Ninfa, Bunge, Heineken Brasil e outras (Institucional Igugel).

4.4.1 Contexto e fases do processo de internacionalização

O processo de internacionalização da empresa (GRI) ocorreu em três fases.
O Esquema 28 revela esta fase, considerando o ano de 2010 a 2011.
Esquema 28 – Modos de entrada empresa Idugel

PME

TEMPO

Fonte: elaboração da autora (2014).

Os primeiros passos para a internacionalização da empresa ocorreram em
2010, quando a empresa precisou se adequar à legislação para entrada no mercado
externo (1º modo de entrada). “Isso já tem uns quatro anos foi a nossa primeira
etapa, eu tive que correr atrás de toda a parte de legislação, fazer o cadastro na
receita federal tanto para exportar quanto importar, verificar as questões bancárias
como limite para operar no mercado externo.” (SMS01) (informação verbal).
A empresa iniciou com exportação direta e indireta e foi motivada por uma
parceria com a empresa SATAKE, uma multinacional japonesa com filial em Joinville
– SC. “A Idugel fabricava obedecendo todas as normas e legislação psra exportar e
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a Idugel mandava direto, ou a Idugel faturava para Satake e a Satake exportava.”
(SMS01) (informação verbal).
O percentual de exportação da Idugel é baixo e os locais que a empresa
opera é América Latina, Israel e Nicarágua. A proprietária destaca que existe a
necessidade de a empresa possuir um profissional na área de comércio exterior
para alavancar os negócios. “Falta um profissional ou representante para divulgar o
nosso produto no exterior, para poder ampliar.” (SMS01) (informação verbal).
Na importação a Idugel conta com um parceiro comercial na China. “Esse
parceiro montou um escritório, e a partir deste momento é a nossa ponte Brasil x
China,” (SMS01) (informação verbal). (2º modo de entrada). O parceiro faz a
intermediação das compras na China para a Idugel.
Em 2011, o grupo Idugel iniciou uma joint venture com a empresa turca Selis.
O principal motivo desta aliança foi trazer tecnologia da Europa para o Brasil (3º
modo de entrada). “A Turquia já manda para mim pronto, nos somos parceiros,
representante exclusivo da Selis aqui no Brasil.” (SMS01) (informação verbal).
Um dos principais motivos de a empresa exportar pouco é não contar com
profissionais que tenham experiência e conhecimento internacional. As pessoas que
fazem as operações com o mercado externo são: a proprietária, que é advogada e o
filho, que é responsável pela área comercial. Assim, foi preciso que fizessem cursos,
adquirissem mais conhecimento internacional, além de conhecimento sobre
legislação, para competirem no mercado.

4.4.2 Competências internacionais e desempenho organizacional da Idugel

A Idugel apesar de estar iniciando no mercado externo conseguiu
desenvolver competências após a entrada no mercado externo. As competências de
orientação internacional podem ser visualizadas no Esquema 29.
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Esquema 29 – Competências internacionais – Orientação internacional Idugel

Fonte: elaboração da autora (2014).

A empresa inicialmente sentiu a necessidade de modificar os seus catálogos
inserindo a língua inglesa para que a empresa pudesse ser apresentada aos seus
clientes do mercado externo. “Nossos catálogos hoje também foram todos
customizados, tem inglês, espanhol, já está tudo preparado.” (SMS01) (informação
verbal).
Os produtos da Idugel são todos fabricados conforme a necessidade do
importador. “Temos essa visão de inovação, tanto que os nossos projetos são
sempre voltados, para o que o cliente quer.” (SMS01) (informação verbal).
Outra necessidade que a empresa sentiu é de moldar os funcionários para uma
visão global. “Estamos procurando moldar o pessoal para uma visão global, desde o
chão de fábrica até a área de engenharia, uma visão de mundo, por que os chineses
vieram aqui e nos despertaram isso também.” (SMS01) (informação verbal).
E, por fim, a proprietária destaca que a empresa sente a necessidade de um
profissional com conhecimento e experiência para atuar na área internacional.
Esquema 30 – Competências internacionais – Habilidade de marketing internacional Idugel

Fonte: elaboração da autora (2014).
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Quanto às habilidades de marketing internacional na Idugel ficou evidenciada
a importância da participação intensiva em feiras internacionais. “Nas feiras nos
recebemos também convites de outras empresas para representação e parcerias e
isso é muito importante para a empresa.” (SMS01) (informação verbal).
A proprietária destaca a necessidade de visitas a clientes e divulgação dos
produtos no exterior. “Divulgamos nossos produtos nas feiras, o contato, visita
externa. O pessoal da TI também é uma equipe jovem, com visão de futuro, uma
visão de inovação, então temos uma estrutura bem boa nessa parte de divulgação.”
(SMS01) (informação verbal).
A Idugel acompanha e monitora as ações de marketing realizadas.
Avaliamos tudo, na feira temos o código de barras, a gente tem um book
com todos os registros de quem visitou o stand, alem do cartãozinho.
Depois é feito um acompanhamento mensal, semanal, vamos verificando
como que está sendo a demanda. E nós temos uma pessoa aqui no
marketing que ele trabalha também nessa parte, então os contatos, sites,
ele vai fazendo as estatísticas verificando como está sendo o retorno.
(SMS01). (informação verbal).
Esquema 31– Competências internacionais – Inovação internacional Idugel

Fonte: elaboração da autora (2014).

Quanto à inovação, “Estamos sempre buscando o que tem de novo, daí a
participação em feiras. Os engenheiros estão sempre pensando, numa coisa nova,
no que podem inovar, melhorar pra eficiência daquela máquina.” (SMS01)
(informação verbal).
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Esquema 32 – Competências internacionais – Orientação para o mercado internacional Idugel

Fonte: elaboração da autora (2014).

Em relação à orientação para o mercado internacional a empresa tem esta
percepção, já que os produtos são desenvolvidos conforme a necessidade dos
clientes. “Exclusivamente, em sua maioria, por que a gente quer atender o cliente
em tudo o que ele quer.” (SMS01) (informação verbal).
A empresa se preocupa e monitora ações da concorrência. “Como estamos
começando precisamos estar inteirados do que tá acontecendo lá fora também,
então tem que ter essa inteiração.” (SMS01) (informação verbal).
A autora Floriani (2010) destaca que para caracterizar competência
organizacional não se pode esquecer de que essas competências precisam criar
valor em fatores-chave de sucesso da empresa, para impactar positivamente o
desempenho organizacional.
Esquema 33 – Desempenho organizacional Idugel

Fonte: elaboração da autora (2014).

Na Idugel após a internacionalização da empresa o volume de vendas melhorou
consideravelmente. “Aumentou, eu diria que do nosso faturamento, 20%, depois das
exportações, das parcerias.” (SMS01) (informação verbal).
Em relação à produtividade está dividida entre mercado externo e interno
então não teve um aumento. “Ela foi dividida.” (SMS01) (informação verbal).
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A empresa está aumentando a sua participação do mercado global. “Está
melhorando pelo que percebemos a Idugel; está sendo conhecida tanto aqui quanto
principalmente com as empresas parceiras.” (SMS01) (informação verbal).
O retorno sobre os ativos aumentou após as operações no exterior. “Tivemos
que estruturar e voltar pra isso, então cresceu e está crescendo cada vez mais.”
(SMS01) (informação verbal). A receita anual da empresa não foi divulgada.
Apresenta-se no Quadro 16 uma síntese das respostas relacionadas ao Grau
de internacionalização, competências, desempenho e classificação da empresa
Idugel quanto à PME ou mMNC.

Desempenho
Organizacional

Competências Internacionais

GRI

GRI

Quadro 16 – Síntese das respostas do entrevistado na empresa Idugel
Cat (*)
Operacionalização
Resposta
Perfil mMMC ou PME
PME
Vendas no
14%
exterior/vendas totais
Número de países nos 3 países
quais a empresa opera
Número de
100 Brasil
funcionários no
O exterior
exterior/funcionários
totais.
Tempo de estudo ou
O gerente comercial (filho do proprietário) viaja 3 a 4 vezes por ano
trabalho no exterior
para o exterior, esta é a única experiência dos executivos da área
dos executivos da
internacional.
área internacional
Exportação direta e indireta e joint-venture
Modo de operação no
exterior
Orientação
- Necessidade de customização dos catalagos inserindo a língua
internacional
inglesa e o espanhol;
- Projetos voltados para os clientes;
- Necessidade de moldar os funcionários para uma visão global;
- Necessidade de profissionais qualificados.
Habilidade de
- Necessidade de participação intensiva em feiras;
marketing
- Necessidade de alteração da logomarca para um visual moderno;
internacional
- Necessidade de divulgação dos produtos no exterior;
- Necessidade de visitas a clientes;
- Importância do acompanhamento e monitoria das ações de
marketing realizadas;
Inovação internacional - Desenvolvimento de novos produtos;
- Visão de inovação;
Orientação para o
- Os produtos são desenvolvidos conforme a necessidade dos
mercado internacional
clientes;
- Se preocupa e monitora a concorrência.
Aumento do volume
“Em percentual, acredito que 14%.” (SMS01).
de vendas da empresa
Aumento da
“Ela foi dividida, eu diria que hoje ela foi dividida.” (SMS01).
produtividade
operacional
Aumento da
“Está melhorando.” (SMS01).
participação no
mercado global
Aumento da
“Aumentou, eu diria que do nosso faturamento, 20%, depois das
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rentabilidade geral da
empresa
Retorno sobre os
ativos (ROA)
Cat (*) – Categoria observada
Fonte: a autora (2014).

exportações, das parcerias.” (SMS01).
“Tivemos que estruturar e voltar pra isso, então cresceu e está
crescendo cada vez mais.” (SMS01).

Novamente a teoria de Uppsala aparece para este caso. A empresa está se
internacionalizando de forma gradual (JOHANSON; VAHLNE, 1975), mas já
conseguiu avançar um estágio e desenvolveu uma joint venture com a Turquia por
meio do aprendizado e experiência com a internacionalização.
4.5 RENAR MÓVEIS – SC

A Renar Móveis é uma empresa familiar e o nome surgiu em 1919, quando os
imigrantes da Alsácia, René e Arnoldo Frey, juntaram suas iniciais e os sonhos de
construir uma nova vida no Brasil. O frio do planalto catarinense acolheu e aumentou
o entusiamo dos irmãos, que vislumbraram as enormes possibilidades desta região,
o que os levou a fundar uma serraria na localidade de Mato Preto, onde mais tarde
nasceria a cidade de Fraiburgo.
Em 1967 foram plantadas as primeiras mudas de pínus pelo fundador da
Renar Móveis Ltda., o Sr. Willy Frey. Em 1979, com as florestas atingindo a idade
média de corte, foi inaugurada a primeira unidade industrial da Renar Móveis.

4.5.1 Contexto e fases do processo de internacionalização da Renar Móveis

O processo de internacionalização da empresa (GRI) ocorreu em três fases.
O Esquema 34 revela estas fases, considerando o período de 1980 a 1998.
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Esquema 34 – Modos de entrada empresa Renar Móveis

PME

TEMPO

Fonte: elaboração da autora (2014).

A empresa trabalhou na comercialização de móveis do mercado brasileiro até
1980. Na década de 80, a empresa iniciou as primeiras exportações via
intermediários (exportação indireta). “Havia um desejo dos proprietários da empresa
se tornar global.” (JAP01) (informação verbal). No ano de 1995 sentindo-se segura,
com profissionais qualificados e com experiência internacional inicia-se a exportação
direta. Hoje a Renar é uma importante exportadora de móveis do Brasil, exportando
para mais de 20 países.
Na América do Norte no ano de 1998 foi instalado o depósito/centro de
distribuição, escritório de vendas e showroom, em High Point, cidade localizada no
estado norte-americano de Carolina do Norte.
O centro de distribuição (CD) é resultado de uma parceria entre a Renar
Móveis e Rotta Móveis, também localizada no estado de Santa Catarina, dois dos
fabricantes de móveis mais tradicionais do Brasil. A Brazil Furniture Group (BFG)
como é denominado o CD é coordenado por seus escritórios, do Brasil e dos
Estados Unidos, e desenvolveu o direct container program, uma conexão direta com
a fábrica no Brasil para garantir a entrega rápida nas datas combinadas. A empresa
possui parcerias com transportadores internacionais para entregar o produto no
armazém do cliente no exterior.
As vendas são realizadas pelo departamento comercial do Brasil e por
intermédio do escritório localizado nos Estados Unidos, em conjunto com os
representantes comerciais alinhados a cada mercado.
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No Brasil a Renar conta com 300 colaboradores, e, nos Estados Unidos,
quatro pessoas, dois gerentes de vendas, um supervisor de logística, uma
operacional e os demais são terceirizados. A empresa conta também com uma
equipe de vendas comissionada nos Estados Unidos. Os executivos da área
internacional possuem experiência no exterior: o gerente dos Estados Unidos tem
dez anos de experiência de trabalho na área; o diretor comercial brasileiro tem vinte
e cinco anos de experiência de viagens ao exterior e hoje realiza viagens
internacionais pelo menos uma vez por mês e o diretor presidente brasileiro morou
nos Estados Unidos dois anos, e hoje realiza viagem ao exterior pelo menos uma
vez por mês.

4.5.2 Competências internacionais e desempenho organizacional da Renar

Os modos de entrada diferentes propiciam também à PME a busca de
competências internacionais para torná-la mais competitiva (FLORIANI, 2010). No
Esquema 35 podem ser vizualizadas as competências internacionais desenvolvidas
pela Renar.
Esquema 35 – Competências internacionais – Orientação internacional Renar

Fonte: elaboração da autora (2014).

Na Renar Móveis todos os recursos da empresa são utilizados para que o seu
produto seja o melhor em qualidade, indiferente do mercado. “A empresa precisa ter
recursos para garantir está qualidade, usar todos os recursos para que o produto
seja aceito em qualquer mercado, nacional ou internacional, precisa ser uma
empresa mundial.” (JAP01) (informação verbal).
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Após a internacionalização da empresa a marca se tornou conhecida. “A
marca se tornou mundial, passou a ser reconhecida como empresa inovadora que
aposta em design, tecnologias, ecologia.” (JAP01) (informação verbal).
Em relação às normas de segurança do produto, a Renar adquiriu
competências que também são aproveitadas no mercado interno.
Normas de segurança no uso do móvel, no Brasil até hoje o consumidor não
dá muita importância, por exemplo, para a tinta do acabamento do produto,
se esta é livre de elementos tóxicos, e esta melhoria que foi realizada para o
mercado externo acaba sendo generalizada para os produtos do mercado
interno também. (JAP01) (informação verbal).

A implantação do centro de distribuição nos Estados Unidos contribui para o
aumento da cartela de clientes e agilidade na entrega dos produtos. “Com a
implantação do CD teve um aumento de clientes que não tem capacidade de
comprar grandes quantidades, teve uma melhora no serviço oferecido.” (JAP01)
(informação verbal).
As questões de marketing internacional na Renar são realizadas em maior
intensidade do que as demais empresas pesquisadas, como pode ser observado no
Esquema 36.
Esquema 36 – Competências internacionais – Habilidade de marketing internacional Renar

Fonte: elaboração da autora (2014).

O processo de planejamento de marketing internacional na Renar é
organizado para os dois mercados: nacional e internacional. “É realizado como no
Brasil, planeja-se as ações de como conquistar e manter os mercados, é realizada
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pesquisa de mercado, visita a clientes, verificam-se tendências, cultura local,
participação em feiras, propaganda local em TV, flyers com lojistas, publicações em
revistas.” (JAP01) (informação verbal).
O controle de avaliação das ações de marketing da empresa é realizado
constantemente. “Mensalmente são avaliadas as ações, é realizada reuniões com a
diretoria e pessoas envolvidas no processo. Todas as ações são analisadas,
avaliam-se tudo, como foi o desempenho de cada representante (ações de vendas).”
(JAP01) (informação verbal).
Quanto à segmentação de mercado na Renar é realizado por meio de
pesquisa. “É realizada pesquisa de mercado, a participação em feiras proporciona a
oportunidade de coletar informações.” (JAP01) (informação verbal).
Esquema 37 – Competências internacionais – Inovação internacional Renar

Fonte: elaboração da autora (2014).

A Renar investe em tecnologia e em recursos humanos.
A fim de atender as exigências do mercado, a Renar tem investido em
equipamentos avançados, provenientes da Alemanha e Itália. A combinação
de máquinas de controle numérico (CNC) e modernos métodos de gestão
industrial motivam seus colaboradores a produzir com grande flexibilidade e
rigorosa precisão. A qualidade de seus recursos humanos e a ênfase no
trabalho de equipe são os princípios que orientam a produção com o
máximo de qualidade [...] A empresa é inovadora e criativa. Com coleções
de produtos sintonizadas com o mercado brasileiro e internacional a Renar
oferece soluções criativas e inovadoras o design é uma das principais
ferramentas na modelagem dos produtos e na comunicação da empresa.
(RENAR, 2014).

Igualmente, investe em profissionais qualificados e experientes. A empresa
conta com a colaboração de designers consagrados nas áreas de design gráfico,
design de produtos e arquitetura promocional.
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Uma questão bem significativa para a Renar é em relação à sustentabilidade.
“Plantando e replantando florestas em um ciclo contínuo e balanceado, produzindo
com materiais como papelão reciclado nas embalagens e adesivos a base de água,
nos orgulhamos de oferecer produtos charmosos e funcionais que não agridem o
meio ambiente.” (RENAR, 2014).
Esquema 38 – Competências internacionais – Orientação para o mercado internacional Renar

Fonte: elaboração da autora (2014).

Como já mencionado, a empresa tem uma visão mundial. Neste sentido tenta
adaptar os seus produtos ao mercado e ao cliente. “Adapta-se sim à necessidade do
cliente, mas claro precisa ter no mínimo 100 peças de um produto específico,
adapta-se a quantidade para produção em série.” (JAP01) (informação verbal).
Segundo o diretor de operações, já tratado anteriormente, todas as ações da
empresa são voltadas ao mercado internacional desde o chão de fábrica.
Quanto à concorrência a empresa acompanha o mercado, mas também
segue o seu planejamento. “Se for de interesse sim, caso contrário a empresa é fiel
ao plano de marketing traçado originalmente.” (JAP01) (informação verbal).
Pangarkar (2008) em seu estudo concluiu que um alto GRI apresenta um
melhor desempenho e que as competências influenciam o desempenho.
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Esquema 39 – Desempenho organizacional Renar

Fonte: elaboração da autora (2014)

Na Renar Móveis a receita de vendas do mercado externo é de 50% em
relação ao mercado interno e após o início das operações no exterior tanto as
vendas quanto a rentabilidade líquida aumentou. Em relação ao retorno sobre os
ativos este cresceu após a operação no exterior. A receita anual da empresa não foi
divulgada.
Apresenta-se no Quadro 17 uma síntese das respostas relacionadas ao Grau
de internacionalização, competências, desempenho e classificação da empresa
Renar quanto à PME ou mMNC.

Competências
Internacionais

GRI

GRI

Quadro 17 – Síntese das respostas do entrevistado na empresa Renar
Cat (*)
Operacionalização
Resposta
Perfil mMMC ou PME
PME
Vendas no
50%
exterior/vendas totais
Número de países nos 20 países
quais a empresa opera
Número de
300 Brasil
funcionários no
4 exterior
exterior/funcionários
totais.
Tempo de estudo ou
Os executivos da área internacional possuem experiência no
trabalho no exterior
exterior de 10 a 25 anos, um dos executivos já morou fora do país
dos executivos da
e todos realizam constantemente viagens internacionais.
área internacional
Modo de operação no
Exportação indireta, Exportação direta, Centro de
exterior
distribuição/depósito, Escritório de vendas.
Orientação
- Melhoria no serviço oferecido apartir da instalação do CD no
internacional
exterior (agilidade na entrega dos produtos);
- A marca se tornou mundial;
- Necessidade de melhoria nas normas de segurança para
atendimento do cliente no exterior;
- Utilização de todos os recursos para que o produto seja aceito
em qualquer mercado, nacional ou internacional.
Habilidade de
- São planejadas ações de como conquistar e manter os
marketing
mercados;
internacional
- É realizada pesquisa de mercado, visitas a clientes, verificando
assim as tendências, a cultura local;
- Participação em feiras;
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Inovação internacional

Desempenho Organizacional

Orientação para o
mercado internacional

Aumento do volume
de vendas da empresa
Aumento da
produtividade
operacional

Aumento da
participação no
mercado global
Aumento da
rentabilidade geral da
empresa
Retorno sobre os
ativos (ROA)
Cat (*) – Categoria observada
Fonte: a autora (2014).

- São realizadas propagandas locais em TV;
- Distribui flyers com lojistas;
- Tem publicações em revistas nacionais e internacionais;
- Mensalmente são avaliadas todas as ações de marketing pela
diretoria e pessoas envolvidas no processo;
- É analisado o desempenho de cada representante (ações de
vendas).
- É reconhecidacomo inovadora e que aposta em design,
tecnologia e ecologicamente correta;
- Investe em equipamentos avançados, provenientes da Alemanha
e Itália;
- É realizada a combinação de máquinas de controle numérico
(CNC) e modernos métodos de gestão industrial
- Adpta os produtos aos clientes obedendo uma quantidade
mínima de pedido;
- Todas as ações da empresa são voltadas para o mercado
internacional desde o chão de fabrica;
- Monitora os concorrentes.
“50%” (JAP01).
“A produtividade aumentou e está interligada, pois se não tiver
produtividade o produto não se torna competitivo. De algum lugar
precisa se tornar competitivo, a empresa fica exposta e suas
competências precisam melhorar.” (JAP01).
“Depende do momento, do mercado, da conjuntura econômica
mundial.” (JAP01).
“Aumentou.” (JAP01).
“Cresceu.” (JAP01).

A Renar é uma empresa que seguiu a ordem que determina o modelo de
Upsala (JOHANSON; VAHLNE, 1975) no seu processo de internacionalização. Para
a Escola de Uppsala, a empresa se internacionaliza investindo recursos (financeiros
e outros) de maneira gradual até aprender com o novo mercado. Isto permite que a
empresa construa a estratégia dos modos de entrada, partindo do menor para o
maior envolvimento (FLORIANI, 2010).
4.6 VILLAGIO GRANDO – SC

A história se inicia nos anos 1990, quando com um amigo francês, cuja família
era produtora de armanhaque há muitos anos na França, visitando a região onde
hoje se localiza a vinícola, mexendo na terra e analisando o clima e a altitude,
indicou o local como “um dos grandes lugares do mundo para se plantar uva para
produção de vinhos de qualidade.” (informação verbal).
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Um ano após este fato o fundador Maurício Carlos Grando encontrou-se com
o enólogo Jean Pierre Rosier, formado na Universidade de Enologia de Bordeuax,
na França, em uma degustação, e este confirmou as ideias expostas. Este mesmo
enólogo trouxe da França as primeiras mudas, as quais, em dezembro de 1998
foram plantadas, iniciando um laboratório de pesquisa para a adaptação de castas,
com mais de 100 variedades de vitiviníferas, em cinco hectares, diariamente
pesquisadas e controladas para se chegar ao exato conhecimento das variedades
que melhor se adaptassem ao terroir.
Em 2000 foram implantados alguns dos vinhedos hoje existentes em escala
comercial, com aquelas que melhor se adaptaram à região. Zelando pela máxima
qualidade dos produtos, a vinícola vem, ano após ano, investindo no controle de
produção e melhoramento dos produtos. Atualmente conta com um vinhedo de 45
hectares.

4.6.1 Contexto, fases e eventos do processo de internacionalização

O processo de internacionalização da empresa (GRI) ocorreu em duas fases.
O Esquema 40 revela estas fases, considerando o período de 2010 a 2011.
Esquema 40 – Modos de entrada empresa Villagio Grando

mMNC

PME

TEMPO

Fonte: elaboração da autora (2014).

A exportação da empresa iniciou por oportunidades de relacionamentos com
representantes, importadores e distribuidores em feiras.
A exportação aconteceu assim como acontece às vendas nacionais, as
vendas pra representantes, através de feiras nos conhecemos os
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importadores, distribuidores e iniciamos uma venda para os Estados
Unidos, que hoje via Miami é distribuído para algumas redes de
restaurantes e lojas especializadas, para Miami, Nova York, Chicago e Las
Vegas. (GG01). (informação verbal).

A comercialização para o mercado externo iniciou no ano de 2010 e são
realizadas via traging company, sendo caracterizada como exportação indireta (1º
modo de entrada). A empresa exporta apenas 5% da sua produção para o exterior,
mas está buscando novas oportunidades internacionais para alavancar este
percentual.
Nós estamos buscando hoje alguns países, o que está mais à frente, seriam
China e alguns países Africanos, que estão com um poder aquisitivo muito
alto, claro que são países que têm uma tendência a ter uma classe muito
rica e uma muito pobre, mas essa classe muito rica é quem o governo está
junto, vamos dizer assim e o governo que internacionaliza, como se fosse
uma licitação, então isso demora um pouco mais, estamos fazendo isso via
comercial mesmo, buscando esses parceiros ou quem faz esse tipo de
negócio para podermos entrar com o produto. (GG01) (informação verbal).

A produção na Argentina surgiu em 2011 pela oportunidade de negócio e
pelos incentivos fiscais que a empresa tem em produzir fora e trazer para o Brasil (2º
modo de entrada).
Nós fomos a Mendoza, arrendamos um vinhedo agora com a idade 103
anos e um de 83, contratamos uma enóloga, e essa enóloga está nos
auxiliando a escolher os vinhedos, a produzir o vinho, a vinificar, envasar,
rotular, engarrafar, fazer todo o processo e trazer pro Brasil. (GG01)
(informação verbal).

A estrutura física na Argentina não é da Villaggio Grando; a empresa
arrendou parte do vinhedo e da vinícola.
Na Argentina eles acabam arrendando filas, quadras, de um vinhedo.
(GG01). Na vinícola nós arrendamos espaços, então tem uma prensa que
você pode usar em determinados dias então a prensa, engarrafadora, tudo
se usa da tua forma, do teu jeito só pra você naqueles dias e os inox ou as
barricas você tem, ou aluga ou compra ou, e tem aquela vaga, então tem
lugar para quatro tanques, para 50 barricas. (GG01) (informação verbal).

Hoje a Villagio importa os vinhos produzidos na Argentina e comercializa no
Brasil e isso alavancou as vendas no mercado interno pelo fato cultural de o
brasileiro acreditar que o vinho de fora tem mais qualidade, principalmente os
oriundos da Argentina e Chile. “Acabamos abraçando essa oportunidade de negócio,
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por razões nacionais, o brasileiro criou uma cultura de que vinho argentino é bom,
então fizemos a experiência.” (GG01) (informação verbal).
A produção da Argentina para comercialização naquele país e outros é
realizada com o rótulo e marca da Enóloga, que é quem administra esta parte do
negócio e repassa à Villagio 50% do faturamento destes produtos.
Na Argentina é um negócio que nós temos com a enóloga, então ela
administra essa parte dos vinhos; 50% fica na Argentina, e 50% no Brasil,
mas na Argentina é comercializado com o nome dela, por que a gente teria
que começar um trabalho de marca novamente em outro país, e assim na
Argentina a Enóloga já tem o nome, então acabamos dividindo esse lote,
claro que tem ganho dos dois lados, é uma parceria. (GG01).

Estes

produtos

fabricados

na

Argentina

também

já

estão

sendo

comercializados no mercado externo.
As vantagens deste negócio neste perfil é que o investimento e o risco para a
empresa é menor e o retorno muito maior.
Não somos dono do patrimônio, então se um dia não der certo esse país, se
tiver embargo de um com outro, alguma coisa, simplesmente encerra a
produção, então há um investimento menor, e um retorno muito maior, por
que o tributo na Argentina é mais baixo, só pra ter uma idéia, 6% se produz
o vinho lá, aqui no Brasil com 53% de imposto. (GG01) (informação verbal).

Neste sentido a empresa está buscando outros projetos em vários outros
países pela oportunidade de negócio.
A empresa não tem um departamento específico para a área internacional.
Quem desenvolve estas atividades na empresa são os proprietários (pai e filho); o
pai tem experiências de viagens a feiras e o filho de visitas técnicas. “Eu fiz viagem
técnica pra Argentina, Itália, França, Austrália, locais de regiões viníferas, de uvas,
viníferas diferentes, com vinhos diferentes.” (GG01) (informação verbal). Esta
empresa é considerada uma mMNC em razão da internacionalização com o
envolvimento de recursos além da exportação, no caso a instalação de uma planta
industrial na Argentina

(DIMITRATOS et al., 2003; IBEH et al.,

2004;

PRASHANTHAM, 2011).
Na classificação de mMNC dos autores Dimitratos et al. (2003) a Vilaggio se
enquadra como:
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Network seekers – A Villagio Grando instalou-se na Argentina para aproveitar
os incentivos fiscais e know how deste país em marca de vinhos, superando dessa
forma as limitações de recursos de uma empresa jovem.
É também considerada Market hunters – uma vez que procura nichos de
mercado em todo o mundo, explorando oportunidades de negócios.
Classifica-se como Flexibility pursuers – está fora do país com uma estrutura
arrendada, o que diminui os riscos de investimento para iniciantes e os funcionários
que são terceirizados.
E uma Resource trackers – por ter se estabelecido em um país vizinho,
tirando proveito do trabalho de menor custo e também dos incentivos do país e
ainda da matéria-prima, no caso do vinhedo com mais de 100 anos.
Ainda é global Market chasers – por ir à busca de economias de escala em
nichos de mercado no exterior.
E, por fim, Learning seekers – pelo fato de estar ativamente no mercado,
assimilando informações sobre o que está ocorrendo no mercado. O Esquema 41
ilustra esta classificação:
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Esquema 41 – Classificação da mMNC

Fonte: elaboração da autora (2014).

Diante da classificação de Dimitratos et al., (2003) dos sete tipos de acordo
com o objetivo que buscam no exterior, a Villagio se enquadra em seis.
4.6.2 Competências internacionais e desempenho organizacional da Villagio
Grando
Knight e Kim (2009) destacam que o avanço do grau de internacionalização
das PMEs mediado pelo desenvolvimento de competências internacionais distingueas das PMEs que operam localmente. No Esquema 42 podem ser vizualizadas as
competências internacionais desenvolvidas pela Villagio Grando.
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Esquema 42 – Competências internacionais – Orientação internacional Villagio Grando

Fonte: elaboração da autora (2014).

A Villagio Grando aproveita as oportunidades internacionais diversificando
seus mercados e riscos.
Precisamos fazer bases, e não só bases de produção, mas também de
venda, por que, se amanhã ou depois der uma crise aqui no Brasil,
poderemos vender em outros países, e se der uma crise em outros países
vendemos no Brasil, não podemos deixar todos os ovos na mesma cesta.
(GG01) (informação verbal).

A empresa entende que a visão global deve ser expandida para todos os
membros da organização, desde o chão de fábrica até os altos executivos.
A gente colocou o pessoal do campo, desde quem é roça ate os enólogos,
todos juntos, conversando, tendo palestras, para que eles tenham uma
visão do que é o nosso mercado, para que a pessoa que está cortando a
grama saiba que aquela pessoa que vem sem carro, com carro, de
helicóptero, sem helicóptero, sem dinheiro, com dinheiro, é cliente, e esse
cliente tem uma cultura de outro lugar e tem que ser atendido de uma forma
diferente. (GG01). (informação verbal).
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Esquema 43 – Competências internacionais – Habilidade de marketing internacional Villagio Grando

Fonte: elaboração da autora (2014).

A empresa não tem uma equipe de marketing específica, mas realiza algumas
ações. “Então, como não tem uma equipe de marketing, fizemos muito mais na
oportunidade do que propriamente no planejamento.” (GG01) (informação verbal).
A Villagio participa de feiras internacionais e estas ajudaram na alavancagem
das vendas. “Começamos a aumentar as vendas, ter mais volume, e foi onde eu
comecei também a ir para as feiras nacionais e algumas internacionais.” (GG01)
(informação verbal).
A publicidade da empresa é realizada em várias mídias, mas todas por
questões de oportunidade, a empresa ainda não investe nesta área. “Publicidade em
televisão, em jornais e revistas, é coisas de oportunidade.” (GG01) (informação
verbal).
Em relação à embalagem a empresa tem contrato com um designer que faz o
desenvolvimento. “Contrato com designers pra criar caixa, garrafa, é rotulo, cápsula.”
(GG01) (informação verbal).
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Esquema 44 – Competências internacionais – Inovação internacional Villagio Grando

Fonte: elaboração da autora (2014).

Na Villagio Grando são observados vários fatores de inovação, desde o
produto, maquinários, pessoas qualificadas.
Todas as máquinas são de ponta, são maquinários italianos A questão de
tecnologia nós conseguimos trazer para o Brasil e a questão de produção
realmente estamos atendendo. A Villaggio Grando preza pela parte humana
dentro do terroar tem que existir, o enólogo e todos são extremamente
especializados em enologia. (GG01). (informação verbal).

Toda a criação de imagem e rótulos da empresa é desenvolvida por
especialistas. “Todas as coisas que a gente criou, sempre foram feitas por pessoas
contratadas do ramo para criação.” (GG01) (informação verbal).
Esquema 45 – Competências internacionais – Orientação para o mercado internacional Villagio
Grando

Fonte: elaboração da autora (2014).
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Para o proprietário a empresa precisa gerar valor para o produto que este
será melhor aceito no mercado externo. “Você só entra nesse mercado se você
conseguir criar o valor pra esse cliente senão você é mais um vinho daquele país.”
(GG01) (informação verbal).
Quanto à adaptação do produto ao cliente para uma vinícola isso é
complicado, pois depende de vários fatores, os quais, muitas vezes, não podem ser
controlados pela empresa. “Você tem um terroar que tem um vinho mais mineral ou
um vinho menos mineral, um vinho mais encorpado ou menos encorpado, tentamos
adaptar dentro dos padrões de qualidade da empresa.” (GG01) (informação verbal).
A Villagio Grando acompanha a concorrência.
Uma coisa que fizemos muito é degustação de produtores de fora,
provamos os outros e conhecemos as outras vinícolas, desde o
atendimento da vinícola e turismo como a produção. Não dá para copiar,
mas para saber a tendência mundial, para saber a tendência que deve ser
mantida. (GG01). (informação verbal).

À medida que o grau de internacionalização aumenta, diminui o “passivo de
estranheza”, por meio da experiência acumulada, faz com que o desempenho da
PME cresça (HYMER, 1976).
Esquema 46 – Desempenho organizacional Villagio Grando

Fonte: elaboração da autora (2014).

Para a Villagio Grando após o início das exportações aumentou o market
share da empresa, o volume de vendas está elevando a cada dia. “Teve, na verdade
o aumento da fatia de mercado.” (GG01) (informação verbal).
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O retorno sobre o investimento ainda não ocorreu. De acordo com o setor da
empresa, o retorno virá em longo prazo:
Ainda não por que não pagamos esse investimento, quer dizer, foi pago por
outra empresa que era a madeireira, foi investido de outro lado, mas não
conseguimos ainda ter essa margem. A vinícola é o melhor ramo do mundo,
o difícil são os primeiros duzentos anos, é um negócio de longo prazo.
(GG01). (informação verbal).

Quanto à produtividade a empresa não tem como mensurar se melhorou após
o início das exportações. “A gente não tem como mensurar se a produtividade
aumentou.” (GG01) (informação verbal).
Apresenta-se no Quadro 18 uma síntese das respostas relacionadas ao Grau
de internacionalização, competências, desempenho e classificação da empresa
Villagio Grando quanto à PME ou mMNC.

Competências Internacionais

GRI

GRI

Quadro 18 – Síntese das respostas do entrevistado na empresa Villagio Grando
Cat (*)
Operacionalização
Resposta
Perfil mMMC ou PME
mMNC
Vendas no
5%.
exterior/vendas totais
Número de países
1 país
nos quais a empresa
opera
Número de
36 Brasil
funcionários no
2 exterior
exterior/funcionários
totais.
Tempo de estudo ou
Experiências de viagem a feiras visitas técnicas.
trabalho no exterior
Não tem um executivo espefíco para a área internacional.
dos executivos da
área internacional
Exportação indireta, Greenfiled
Modo de operação no
exterior
Orientação
- Diversificar mercados;
internacional
- Importâncias de networks;
- Pessoas especializadas;
- Necessidade de inserir a cultura internacional a todos os
membros da empreas desde o chão de fábrica até a direção;
- Necessidade de compreender o mercado;
Habilidade de
- Importância de pesquisa de mercado;
marketing
- Segmentação de mercado, dentro das possibilidades da
internacional
empreas;
- Relevância de particicipação em feiras nacionais e internacionais;
- Assessoria na área de marketing (produção de rótulos, caixas,
garrafas);
- Importância da divulgação dos produtos em revistas, TV e outros
meios de comunicação.
Inovação internacional - Máquinas importadas de alta tecnologia;
- Toda a criação de imagem, rótulo é realizada por especialistas;
-Enólogos conceituados e renomados internacionalmente;
Orientação para o
- Necessidade de criar valor para o produto;
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mercado internacional

Desempenho Organizacional

Aumento do volume
de vendas da empresa
Aumento da
produtividade
operacional
Aumento da
participação no
mercado global
Aumento da
rentabilidade geral da
empresa
Retorno sobre os
ativos (ROA)
Cat (*) – Categoria observada
Fonte: a autora (2014).

- Consegue adaptar o produto ao mercado nas condições da
empresa;
- Acompanha as ações dos concorrentes;
- Necessidade de conhecimento e experiências;
- Importância de montar um departamento internacional.
“Teve, na verdade o aumento da fatia de mercado.” (GG01).
“A gente não tem como mensurar se a produtividade aumentou.”
(GG01).
Não foi mencionado pelo respondente

Não foi mencionado pelo respondente
“A empresa ainda não pagou os investimentos.” (GG01).

Nota-se neste caso que a empresa é extremamente jovem, iniciou pela
exportação indireta de forma gradual, conforme sugerem os autores Johanson e
Vahlne (1975). Em menos de um ano arriscou-se internacionalmente por um modo
de entrada que envolve mais recursos do que a exportação, realizando a produção
em outro país, características estas de uma mMNC (PRASHANTHAM, 2011).
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5 SÍNTESE DOS RESULTADOS

Nesta seção apresenta-se uma síntese dos resultados para grau de internacionalização, competências internacionais e
desempenho organizacional das PMEs do sul do Brasil. No Quadro 19 expõem-se os resultados.
Quadro 19 – Síntese dos resultados finais
Categorias
Síntese das respostas pesquisa 2014
observáveis
As empresas exportam entre 1% a 50% da sua produção para o exterior, e de 1 a 20 países, a saber: Alemanha, Angola, Bélgica, Bolívia,
Canada, Chile, China, Cuba, Estados Unidos, França, Holanda, Inglaterra, Israel, Japão, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República
Dominicana, Uruguai, Venezuela.
O número de funcionários do Brasil fica em torno 36 a 300 e no exterior de 2 a 4.
GRI
Em duas empresas foi identificada a experiência de estudo ou trabalho no exterior dos executivos da área internacional, as demais
empresas a única experiência das pessoas que atuam no mercado externo é de viagens a negócios e visitas a feiras. Também somente
duas empresas tem departamento expecífico para a área internacional.
Os modos de entrada identificados foram: exportação indireta e direta, escritório de vendas próprio, alianças estratégicas e parcerias,
licenciamento, Greenfiled e greenfiled com pesquisa e desenvolvimento (P&D), Joint-ventures, Centro de distribuição.
Orientação internacional
- Explora novas oportunidades no exterior;
- Adequação as exigências do mercado externo, processo logístico, sistema documental rígido dos outros países, a empresa precisa
estar mais preparada, ligada nas tendências, questão de embalagens, estilo; desenvolvimento de rótulos específicos para deterrminado
mercado, customização dos catálogos inserindo a língua inglesa e o espanhol;
- Melhoria o processo de fabricação, melhoria nos processos e controle de qualidade, designer e inovação, necessidade de melhoria nas
normas de segurança para atendimento do cliente no exterior; necessidade de adaptação do processo produtivo conforme determinado
cliente e pedido, necessidade de instalação de sistema de controle e etiquetagem de todos os produtos; É realizada a combinação de
máquinas de controle numérico (CNC) e modernos métodos de gestão industrial
Profissionais qualificados e experientes, ontratação dos enólogos mais renomados no mundo; Os enólogos são pessoas qualificadas e
competentes, com vasta experiência, necessidade de preparação de pessoas qualificadas e preparadas para atuar no mercado externo,
especialistas (designers) nacionais e internacionais atuando na empresa, assessorias na área de engenhara, de processos e de
Competências
qualidade, necessidade de profissionais qualificados, importância de montar um departamento internacional,
Internacionais
-pessoas especializadas; enólogos conceituados e renomados internacionalmente;
- Diversificar mercados;
- Conhecimento e experiência (Troca de conhecimento entre profissionais do Brasil e do exterior);
- Melhoria no serviço oferecido a partir da instalação do CD no exterior (agilidade na entrega dos produtos);
- Utilização de todos os recursos para que o produto seja aceito em qualquer mercado, nacional ou internacional.
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Habilidade de marketing internacional
- Segmentação de mercado (segmentação de mercados evitando as barreiras técnicas, segmentação de mercado, dentro das
possibilidades das empresas);
- Gerou valor para os seus produtos;
- Aproveita a relação com a APEX para realizar grandes campanhas de marketing;
- Rótulos desenvolvidos por agências internacionais que tem esta habilidade e conhecimento para diferenciar os produtos;
-A empresa realiza anualmente a avaliação das atividades de marketing internacional, acompanha constamente as ações de marketing;
importância do acompanhamento e monitoria das ações de marketing realizadas; mensalmente são avaliadas todas as ações de
marketing pela diretoria e pessoas envolvidas no processo;
- Necessidade de participar de feiras internacionais, Necessidade de participação intensiva em feiras, Relevância de particicipação em
feiras nacionais e internacionais;
- Necessidade de alteração da logomarca para um visual moderno;
- Necessidade de divulgação dos produtos no exterior;
- Necessidade de visitas a clientes;
- São planejadas ações de como conquistar e manter os mercados;
- E realizada pesquisa de mercado, visitas a clientes, verificando assim as tendências, a cultura local;
- Participação em feiras;
- São realizadas propagandas locais em TV;
- Distribui flyers com lojistas;
- Tem publicações em revistas nacionais e internacionais;
- A empresa realiza a análise e posicionamento do produto no mercado antes de lançar para a venda;
- A decisão de entrada ou não em um mercado parte também da formação do preço do produto;
- A marca se tornou mundial;
- Importância de pesquisa de mercado;
- Assessoria na área de marketing (produção de rótulos, caixas, garrafas);
- Importância da divulgação dos produtos em revistas, TV e outros meios de comunicação.
- É analisado o desempenho de cada representante (ações de vendas).
Inovação internacional
- Lançamento de produtos inovadores com alto design e sofisticação;
- Tecnologia é desenvolvida dentro da empresa;
- Os produtos criados por um designer italiano e adequados ao cliente;
- Preocupação com a tecnologia e inovação na elaboração dos vinhos;
- Acompanha o mercado e inova conforme a necessidade de cada cliente (país);
- Desenvolve produtos diferenciados e inéditos, inclusive possui algumas patentes;
- Desenvolvimento de novos produtos;
- Visão de inovação;
- É reconhecida como inovadora e que aposta em design, tecnologia e ecologicamente correta;
- Investe em equipamentos avançados, provenientes da Alemanha e Itália;
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- Máquinas importadas de alta tecnologia;
- Toda a criação de imagem, rótulo é realizada por especialistas.

Desempenho
Organizacional

Orientação para o mercado internacional
- Atende a necessidade do cliente, projetos voltados para os clientes; Adapta os produtos aos clientes obedendo uma quantidade mínima
de pedido; os produtos são desenvolvidos conforme necessidade dos clientes; consegue adaptar o produto ao mercado nas condições da
empresa;
- Gerou networks com importadores para desenvolvimento dos produtos conforme determinado cliente; importâncias de networks;
- Acompanha ações dos concorrentes, acompanha as tendências e os concorrentes; acompanha as ações dos concorrentes; se
preocupa e monitora a concorrência; monitora os concorrentes.
- Realiza ações diferenciadas de atendimento aos lojistas e distribuidores no exterior.
- Necessidade de moldar os funcionários para uma visão global; necessidade de inserir a cultura internacional a todos os membros das
empresas desde o chão de fábrica até a direção; todas as ações da empresa são voltadas para o mercado internacional desde o chão de
fabrica;
- Necessidade de compreender o mercado;
- Necessidade de criar valor para o produto;
- Necessidade de conhecimento e experiências.
Aumento do
“Isso sim, se confirmou, completamente.” (CC01).
volume de
“Menos de dez por cento é para o mercado externo.” (MMV01).
vendas da
“Nós temos uma meta de 20% e estamos em media de 12 a 13% pra exportação.” (SM01).
empresa
“Em percentual, acredito que 14%.” (SMS01).
“50%.” (JAP01).
“Teve, na verdade o aumento da fatia de mercado.” (GG01).
Aumento da
“Aumentou, e também a qualidade.” (CC01).
produtividade
“A produtividade nesses casos até diminuiu.” (MMV01).
operacional
“Com certeza foi determinante pra nos termos essa estrutura que temos hoje.” (SM01).
“Ela foi dividida, eu diria que hoje ela foi dividida.” (SMS01).
“A produtividade aumentou e está interligada, pois se não tiver produtividade o produto não se torna competitivo. De
algum lugar precisa se tornar competitivo, a empresa fica exposta e suas competências precisam melhorar.” (JAP01).
“A gente não tem como mensurar se a produtividade aumentou.” (GG01).
Aumento da
“Melhorou, os resultados são muito positivos.” (CC01).
participação no “Sim, a Miollo é a principal exportadora de vinhos brasileiros.” (MMV01).
mercado global “A nível global, com certeza, por que a própria internacionalização da empresa também ajuda no marketing interno”
(SM01).
“Está melhorando.” (SMS01).
“Depende do momento, do mercado, da conjuntura econômica mundial.” (JAP01).
Não foi mencionado pelo respondente
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Aumento da
rentabilidade
geral da
empresa

Retorno sobre
os ativos
(ROA)

Fonte: a autora (2014).

Não foi mencionado pelo respondente; (CC01).
“A exportação não tem esse papel, não por que é muito pequena ainda.” (MMV01).
“A nível global, com certeza, por que a própria internacionalização da empresa também ajuda no marketing interno.”
(SM01).
“Aumentou, eu diria que do nosso faturamento, 20%, depois das exportações, das parcerias.” (SMS01).
“Aumentou.” (JAP01).
Não foi mencionado pelo respondente (GG01).
“Sim, tem retorno, a Cinex começou e em quinze anos ela se transformou na empresa reconhecida e com ativos
interessantes.” (CC01).
“Os primeiros anos é muito mais investimento do que retorno.” (MMV01).
“E a exportação que deu as competências pra Clarice fazer todos os investimentos pra inclusive retomar o mercado
interno.” (SM01).
“Tivemos que estruturar e voltar pra isso, então cresceu e está crescendo cada vez mais.” (SMS01).
“Cresceu.” (JAP01).
“Ainda não por que você não pagou esse investimento.” (GG01).
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6 COMPARATIVO DOS RESULTADOS

Nesta seção apresenta-se o comparativo dos resultados desta pesquisa com o estudo de Floriani (2010). No Quadro 20
expõe-se o resumo dos resultados.

Quadro 20 – Comparativo dos resultados da pesquisa atual com a pesquisa de Floriani (2010)
Categorias
Resumo dos Resultados pesquisa 2014
Resumo dos resultados pesquisa de Floriani (2010)
observáveis
Nesta investigação foi identificado que as empresas Dos seis indicadores iniciais para GRI, somente três atenderam
que possuem pessoas com experiência internacional adequadamente aos critérios de significância estabelecidos (5%). Dois
estão em um grau de internacionalização mais desses critérios são relacionados com pessoas, ou seja, a experiência
avançado sendo o caso da CINEX e Renar Móveis do executivo e os empregados no exterior se mostraram significativos
fortalecendo o estudo de Floriani (2010) que destaca para o construto. Este resultado possibilita inferir acerca da importância
a importância de profissionais com conhecimento e da gestão de pessoas para a internacionalização das PMEs brasileiras.
experiência no exterior corroborando também aos
estudos de outros autores que concluíram que: As
experiências internacionais da empresaa têm uma
importância significativa e afetam positivamente o
grau de internacionalização, Lan e Wu (2009), ainda
O GRI das empresas pesquisadas mostra-se
GRI
influenciado pelo fator organizacional associado a
experiência internacional e pelos fatores estratégicos
associados ao modo deliberado de formação
estratégica e a escolha de parceiros internacionais.
(Honório, 2009). E por fim os resultados sugerem a
interação entre a experiência internacional do CEOs e
grau de internacionalização (DOI) está positivamente
relacionada com o desempenho, sugerindo que a
relação internacionalização e desempenho é
reforçado quando um CEO possui maior experiência
internacional. Yeoh (2014).
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Competências
Internacionais

Desempenho
Organizacional
Resultado final

Fonte: a autora (2014).

Os resultados encontrados nesta pesquisa indicam
que a orientação internacional, habilidade em
marketing internacional, a inovação e a orientação
para o mercado internacional desenvolvem novas
competências nas PMEs entrevistadas, que
auxiliaram em um melhor desempenho organizacional
corroborando o estudo de Floriani (2010)
As competências que foram destacadas como mais
relevantes para os entrevistados desta pesquisa são:
adequação as exigências do mercado externo,
aprimoramento
do
processo
de
fabricação,
importância
de
profissionais
qualificados
e
experientes, segmentação de mercado, importância
da avaliação das atividades de marketing e
participação em feiras, lançamento de produtos
inovadores, tecnologia e design, adaptação do
produto conforme necessidade do cliente, importância
de networks e acompanhar ações dos concorrentes,
importância da cultua internacionais estar inserida na
empresa.
Neste estudo o melhor desempenho organizacional
demonstrou-se positivo após a internacionalização e o
desenvolvimento de novas competências confirmando
a pesquisa de Floriani (2010).

As competências para os negócios internacionais, identificadas no
trabalho de Floriani (2010), parecem alavancar um conjunto de recursos
intangíveis que são importantes para o sucesso da empresa como um
todo. Esses recursos foram identificados pela habilidade em marketing
internacional, em inovação e pela orientação internacional. Este
resultado sugere que as pessoas da organização necessitam ser
preparadas para enfrentar os negócios no exterior, e que isso deve ser
feito no decorrer do aumento do GRI.
As competências que foram destacadas como mais relevantes para os
entrevistados desta pesquisa são: necessidade de conhecimento das
nuanças do mercado; compreensão do mercado, dos clientes e dos
concorrentes; comunicação e processo precisam estar fluindo muito
bem; necessidades de competências individuais específicas para
atender ao mercado interno; qualidade do Produto e design; empresa
orientada para o mercado internacional; pessoas qualificadas.

Esta pesquisa assegura que a internacionalização
desenvolve
competências
e
o
desempenho
organizacional será positivo.

Floriani (2010) afirma que quanto maior o GRI, mais competências a
PME desenvolve e melhor será o seu desempenho financeiro e
operacional.

No estudo de Floriani (2010), os resultados do desempenho financeiro e
do desempenho operacional resultaram positivos pelo aumento do grau
de internacionalização. Contudo, essa relação só se demonstrou
significativa pelo desenvolvimento de competências.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo apresenta as considerações finais e as limitações do estudo,
além de recomendações para futuras pesquisas sobre a temática investigada.
Esta pesquisa objetivou investigar a influência do grau de internacionalização
(GRI) e o desenvolvimento de competências internacionais, bem como o reflexo
destes no desempenho organizacional das PMEs e mMNCs da região sul do Brasil.
Quanto à influência do GRI foi constatado que as empresas tiveram modos de
entrada

diferentes

no

exterior.

Das

seis

empresas

analisadas

cinco

se

internacionalizaram de forma gradual (Modelo de Uppsala) e com o aprendizado e o
conhecimento experiencial evoluíram em seu grau de internacionalização. A
empresa Cinex se internacionalizou de acordo com a Teoria do Empreendedorismo
internacional e Networks. A partir da análise dos modos de entrada percebeu-se que
as empresas realizaram exportação indireta e direta; licenciamento, escritório de
vendas próprio, centro de distribuição próprio, alianças estratégicas ou jointventures, Greenfield e Greenfield com P&D. Estes achados corroboram com as
afirmações de Root (1994).
Referente
evidenciado

ao

que

desenvolvimento
as

empresas

das

competências

desenvolvem

internacionais

competências

após

foi
a

internacionalização. As competências internacionais mais recorrentes nas empresas
analisadas, conforme IBC dos autores Knight e Kim (2009), foram: a adequação às
exigências do mercado externo, aprimoramento do processo de fabricação,
importância de profissionais qualificados e experientes, segmentação de mercado,
importância da avaliação das atividades de marketing, participação em feiras,
lançamento de produtos inovadores, tecnologia e design, adaptação do produto
conforme necessidade do cliente, importância de networks, acompanhamento de
ações dos concorrentes e a importância da cultura internacional inserida na empresa
exportadora.
No que diz respeito aos reflexos no desempenho organizacional foi verificado
que todas as empresas analisadas avaliaram como positivo o desempenho
organizacional após a entrada no mercado exterior. Outro aspecto relevante
identificado diz respeito à opinião unânime das empresas entrevistadas em relação
ao aumento no volume de vendas após a internacionalização e no retorno sobre os
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ativos. Quanto à produtividade a maioria das empresas mencionou como um
complicador no processo de internacionalização o baixo volume de pedidos.
Os achados desta pesquisa indicam que por serem pequenas e médias
empresas percebe-se uma curva de desempenho em U invertido, ou seja, o
desempenho organizacional no início da internacionalização pode ser negativo, o
que é relacionado à inexperiência das empresas em mercados estrangeiros, falta de
informação, familiaridade com a cultura dos outros países, falta de experiência
global, competência administrativa
tempo

as

PMEs

e

mMNCs

e experiência profissional. Mas, ao longo do

são

capazes

de

colher

os

benefícios

da

internacionalização e, como consequência, obter retornos positivos à medida que
vão ganhando experiência com o mercado externo. Embora as empresas tenham de
enfrentar os desafios no início da internacionalização eles são superados com o
tempo e experiência.
No que diz respeito às características das mMNCs, os achados da pesquisa
revelam que há evidência de duas empresas que compõem a amostra (Cinex e
Villagio Grando) e que experimentaram modos de entrada com maior envolvimento
do que o simples processo de exportação, sendo estas caracterizadas como
mMNCs (PRASHANTHAM, 2011). Estas empresas foram classificadas conforme
Dimitratos et al. (2003) como: Networks Seekers, Market hunters, Flexibility
pursuers, Resourse trackers, Market chasers e Learning seekers.
As principais contribuições que este estudo traz consiste na constatação de
que as PMEs localizadas na região Sul do Brasil estão aumentando o seu grau de
internacionalização e experimentando modos de entrada diferentes no exterior,
uma vez que duas das seis empresas apresentaram um maior envolvimento de
recursos do que apenas as exportações, configurando-as como micromultinacioanis
(mMNCs). Alem disso, a pesquisa qualitativa permitiu evidenciar que a
internacionalização faz com que as empresas desenvolvam competências
internacionais que melhoram, consequentemente, seu desempenho organizacional,
confirmando os achados do estudo quantitativo realizado por Floriani (2010).
Portanto, infere-se que a principal contribuição teórica do estudo é que as
PMEs estão diversificando o seu processo de internacionalização e, dessa forma,
desenvolvendo novas competências, as quais por sua vez impactam no
desempenho organizacional das empresas pesquisadas.
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Entende-se como contribuição prática deste estudo a evidenciação de que
as PMEs também podem se arriscar por modos de entrada no exterior mais
complexos do que apenas a exportação para consolidarem seu processo de
internacionalização. Aderir a outras estratégias de internacionalização fará com que
elas criem competências e melhorem o desempenho organizacional.

7.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Em relação às limitações decorrentes deste estudo têm-se primeiramente a
dificuldade em localizar PMEs ou mMNCs internacionalizadas com modos de
entrada diferentes no exterior no estado do Paraná. Esta situação não oportunizou a
visualização de toda a região sul do Brasil, ficando a pesquisa concentrada nos
estados de SC e RS. Entretanto, estes dois estados representam juntos o total de
27,6% das exportações das PMEs na região sul do Brasil.
Outra limitação relevante deve-se à questão de ser um entrevistado por
empresa, o que pode gerar percepções envoltas de julgamento de valor e não
considerações empresariais.

7.2 RECOMENDAÇÕES

Considerando-se as limitações do estudo, apresentam-se algumas das
recomendações para futuros estudos que versem sobre essa temática, a saber:

a) Realizar novo estudo quantitativo contemplando as mMNCs de acordo com a
classificação de Dimitratos et al. (2003), para identificar as características
dessas empresas no contexto brasileiro;
b) Reaplicar o estudo em PMEs e mMNCs de outras unidades federativas
brasileiras;
c) Buscar outras PMEs e mMNCs com solidez internacional que, além da
exportação, atravessem fronteiras com o produto e marca brasileira.
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