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RESUMO 
 

Empresas quando criam estratégias com forte orientação empreendedora em 
mercados internacionais tendem a possuir competências distintas, como: 
inovatividade, postura de competitividade agressiva, proatividade, assunção ao risco 
e uma tendência à exploração de novas oportunidades para estabelecer seus 
negócios no exterior. Neste sentido, este estudo teve como objetivo analisar a 
orientação empreendedora internacional nas empresas vinícolas internacionalizadas 
do sul do Brasil. Utilizou-se a abordagem qualitativa, por meio de um estudo 
exploratório e descritivo. Como método adotou o estudo de caso múltiplo, realizado 
em 10 empresas vinícolas internacionalizadas do sul do país participantes do projeto 
Wines of Brasil. Os dados foram coletados por pesquisa documental e de campo 
sendo aplicadas entrevistas semiestruturadas, com análise de conteúdo por meio do 
software Atlas.ti. Os resultados identificaram a presença das dimensões da OEI, com 
maior destaque para os elementos das categorias das dimensões Inovatividade 
Internacional e Proatividade Internacional. Na dimensão Assunção ao Risco 
Internacional fica evidenciado algumas disparidades, pois alguns elementos se 
apresentam com maior ocorrência que outros. Nas dimensões Agressividade 
Competitiva e Autonomia Internacional, os elementos são identificados em menor 
ocorrência, indo ao encontro do conceito de multidimensionalidade de Lumpkin e 
Dess (1996). As evidências empíricas indicam que os resultados deste estudo 
corroboram com os achados de Martens (2009) e Freitas et al. (2012) sobre a maior 
ocorrência de elementos que identificam a prática de gestão em determinadas 
dimensões da OEI.  
 

Palavras-chave: Orientação Empreendedora. Empreendedorismo Internacional. 
Internacionalização. Orientação Empreendedora Internacional. Empresas Vinícolas 
internacionalizadas. 

 



ABSTRACT 
 

When companies create strategies with strong entrepreneurial orientation in 
international markets, they tend to have distinct competences, such as: 
innovativeness, an attitude of aggressive competitiveness, proactiveness, risk-taking, 
and a tendency to exploit new opportunities to establish their businesses abroad. 
This study therefore analyzes international entrepreneurial orientation at 
internationalized wineries in the south of Brazil. It uses a qualitative approach, 
through a descriptive and exploratory study. The method adopted was a multiple 
case study, conducted in ten internationalized wineries in the south of the country 
that are participants in the Wines of Brazil Project. Data were collected through desk 
and field research, with the application of semi-structured interviews, and content 
analysis through the Atlas.ti Software. The results identified the presence of the 
dimensions of IEO, with greater emphasis on the elements of the dimensions 
International innovativeness and International Proactiveness. In the dimension 
International Risk-taking, some disparities were found, as some elements had a 
higher incidence than others. In the dimensions Competitive Aggressiveness and 
International Autonomy, the elements were identified in lesser frequency, consistent 
with the concept of multidimensionality of Lumpkin and Dess (1996). The empirical 
evidence indicates that the results of this study corroborate the findings of Martens 
(2009) and Freitas et al. (2012) on the higher occurrence of elements that identify 
management practices in certain dimensions of IEO. 
 
Keywords: Entrepreneurial Orientation. International Entrepreneurship. 
Internationalization. International Entrepreneurial Orientation. Internationalized 
Wineries.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste primeiro capítulo é tratada a contextualização do tema, além da 

justificativa e delimitação da pergunta de pesquisa, bem como os objetivos geral e 

específicos deste estudo. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A conjunção atual do mundo dos negócios é caracterizada por um cenário 

altamente competitivo, pela globalização econômica, por intensas transformações 

tecnológicas e pela integração dos mercados em nível mundial. A busca por 

vantagens competitivas amparadas neste cenário tem incentivado às organizações 

explorarem novas escolhas estratégicas. Uma alternativa que parece se tornar cada 

vez mais intensa e transitável após abertura dos mercados nos anos 90 é o número 

de empresas que buscam atuar em novos mercados internacionais. 

Knight e Cavusgil (2004) observam que em meio aos processos de adaptação 

organizacional e à busca por novos mercados, a estratégia de internacionalização 

de empresas de pequeno e médio porte aparece como alternativa que conduz a um 

maior desempenho em determinados setores do mercado mundial. 

Contudo, um dos desafios que o ambiente de negócios internacionais tem 

estabelecido para as empresas é uma atuação proativa na identificação de 

tendências e oportunidades frente à competividade agressiva dos mercados 

internacionais. Para que a empresa possa implementar estratégias, criar valor, 

diferenciar-se e competir nesse ambiente, sugere-se uma abordagem 

empreendedora na formulação de estratégias nas organizações (MARTENS, 2009). 

Knight e Kim (2009) observam que empresas quando criam estratégias com 

forte orientação empreendedora em mercados internacionais tendem a possuir 

competências distintivas, como postura de competitividade agressiva, proatividade, 

assunção ao risco e uma tendência à exploração ativa de novas oportunidades de 

negócios no exterior.  

Ressaltando a internacionalização como diferencial competitivo de setores 

estratégicos da economia brasileira, cabe considerar que o processo de 

internacionalização é um desafio crescente. Fleury e Fleury (2005) e Floriani e Fleury 

(2012) analisam que apesar da abertura tardia da economia ao mercado 



15 

internacional e de o Brasil ser considerado um late mover no processo de 

globalização, com participação em mercados internacionais ainda muito limitada, é 

percebido o avanço das empresas brasileiras na busca por novos mercados 

internacionais.  

Zen (2012) observa que o processo de internacionalização, além de 

influenciar no desenvolvimento de novos recursos estratégicos necessários para 

competir no mercado internacional, influencia também nas estratégias 

implementadas pela empresa para atuar em seu mercado doméstico, o que indica 

que a internacionalização da empresa desenvolve positivamente a competitividade 

no mercado nacional. 

Floriani e Fleury (2012) observam que pesquisadores nacionais e 

internacionais tentam compreender os desafios que as empresas brasileiras 

enfrentam e quais estratégias utilizam para se manterem competitivas em mercados 

internacionais. Ao analisarem o contexto do ambiente extremamente competitivo, as 

autoras mencionam a necessidade de compreender quais são os fatores que têm 

direcionado as empresas brasileiras ao mercado internacional, e quais as 

competências desenvolvidas pelas organizações quando atuam no exterior.  

Zen (2012) afirma que ao analisar o movimento de internacionalização tardio, 

motivado principalmente pelas pressões competitivas após a abertura comercial do 

país no início da década de 1990, o fenômeno é ainda mais recente quando 

considerados setores em recente desenvolvimento, como, por exemplo, o setor 

vitivinícola. A autora observa que a preocupação com a internacionalização do setor 

se intensificou no início dos anos 2000, principalmente, pelo expressivo aumento da 

concorrência dos produtos importados no mercado doméstico.  

Constata-se que as vinícolas estão implementando inovações e buscando 

alternativas no desenvolvimento de estratégias de competição. Para tanto, os 

gestores de empresas internacionalizadas ou em processo de internacionalização 

devem considerar explicitamente o impacto dos recursos criados nesse processo 

também na sua estratégia de atuação no mercado doméstico (ZEN, 2012). 

A partir deste contexto, este estudo pretende analisar a orientação 

empreendedora e a internacionalização das empresas vinícolas da região sul do 

Brasil, participantes do projeto Wines of Brasil. Busca-se analisar a orientação 

empreendedora no contexto internacional, como um elemento da orientação 

estratégica da empresa, que possibilita analisar como as organizações desenvolvem 
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estratégias para lidar com as incertezas geradas pelo ambiente dos mercados 

internacionais.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Pesquisas teóricas e empíricas sobre o tema empreendedorismo, entre 

diversas temáticas, buscam explicar as variáveis que determinam o surgimento de 

novas empresas, as características do comportamento empreendedor e, mais 

recentemente, o empreendedorismo como função organizacional. Nesta última 

abordagem a orientação empreendedora surge como uma dimensão de estudo que 

procura relacionar a temática gestão estratégica e empreendedorismo. 

Conforme afirmam Basso, Fayolle e Bouchard (2009), Rauch et al. (2009), 

Martens, Freitas e Boissin (2010), Freitas et al. (2012) e Covin e Miller (2013), uma 

das linhas de estudo dentro do campo do empreendedorismo que tem apresentado 

ampla variedade de pesquisas, conforme observado anteriormente, é a orientação 

empreendedora. Os autores corroboram que pesquisas empíricas precisam ser 

desenvolvidas para solidificar e difundir a importância do modelo de orientação 

empreendedora em organizações. 

Estudos que abordam a orientação empreendedora como um constructo da 

gestão estratégica organizacional foram propostos por Covin e Slevin (1989), Zahra 

e Covin (1995), Lumpkin e Dess (1996), Wiklund (1999), Zahra e Garvis (2000), 

Wiklund e Shepherd (2005), Covin, Green e Slevin (2006), Veit e Gonçalves Filho 

(2007), Martens (2009), Huang e Wang (2011), Escobar, Lizote e Verdinelli (2012) e 

Freitas et al. (2012). Estes sugerem que uma maior orientação empreendedora é 

caracterizada pela propensão a agir de forma autônoma, pela voluntariedade em 

inovar e correr riscos, e como uma tendência a ser agressivo diante dos 

competidores e proativo em relação às oportunidades de mercado. 

Neste contexto surge o conceito de Orientação Empreendedora Internacional 

(OEI) utilizado nas pesquisas em sua maioria para investigar o comportamento 

empreendedor como resultado do melhor desempenho de uma organização que 

opera em mercados internacionais. Porém, cabe ressaltar a importância de estudos 

que associam o comportamento empreendedor ao desenvolvimento de competências 

estratégicas internacionais. Frequentemente OEI é discutida como um atributo da 

organização que desenvolve atividades de novas entradas no mercado internacional 
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(KNIGHT, 2001; FREEMAN; CAVUSGIL, 2007; TAYAUOVA, 2011; SLEVIN; 

TERJESEN, 2011; COVIN; MILLER, 2013). 

Estudos têm apontado para a necessidade de pesquisas que comprovem a 

relação entre Orientação Empreendedora (OE) e Empreendedorismo internacional e 

internacionalização das organizações; entre estes se menciona: Zahra e Covin 

(1995); Wiklund (1999); Zahra e Garvis (2000); Knight (2001); Knight e Cavusgil 

(2004); Oviatt e McDougall (2005); Kuivalainen, Sundqvist e Servais (2007); 

Freeman e Cavusgil (2007); Knight e Kim (2009); Martens, Freitas e Boissin (2010); 

Tayauova (2011); Sundqvist et al. (2012); Slevin e Terjesen (2011); Basile (2012) e 

Covin e Miller (2013), que propõem analisar a perspectiva de orientação 

empreendedora internacional. 

Knight (2001), Zhara e George (2002); Knight e Cavusgil (2004); Knight e Kim 

(2009); Covin e Wales (2011); Slevin e Terjesen (2011) apontam para a importância 

de analisar e compreender quais competências desenvolvidas pelas empresas 

caracterizam processos inovadores e fundamentam a orientação empreendedora da 

empresa em mercados internacionais. 

Knight (2000, 2001) observa que pouco se sabe sobre o efeito de ter uma 

orientação empreendedora internacional para avaliar o comportamento das 

organizações em mercados internacionais. O autor sugere pesquisas futuras sobre 

quais os elementos de orientação estratégica empreendedora possam explicar o 

comportamento das pequenas e médias empresas no contexto do mercado 

internacional. 

Percebe-se que as duas construções das dimensões de OE propostas por 

Miller (1983): Inovatividade, Assunção ao Risco e Proatividade; e, ampliadas por 

Lumpkin e Dess (1996): Autonomia e Agressividade Competitiva estão implícitas nas 

definições de OEI oferecidos pelos estudiosos de empreendedorismo internacional. 

Para tanto, Freeman e Cavusgil (2007) recomendam em pesquisas futuras estender 

suas investigações por meio de uma tipologia para analisar o comportamento da 

rápida internacionalização de empresas em países emergentes e em setores 

caracterizados pela transição, analisando a OE em cenários internacionais. 

Tayauova (2011), ao analisar a relação entre Orientação Empreendedora 

Internacional e Adaptação Estratégica, a partir das dimensões propostas nos 

estudos de Miller (1983), sugere que pesquisas futuras contribuam para explicar a 
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relação do comportamento de empresas internacionalizadas por meio dos elementos 

da orientação empreendedora internacional.  

Covin e Lumpkin (2011) corroboram que as duas construções da OE estão 

implícitas frequentemente nas definições de OEI oferecidas pelos estudiosos de 

empreendedorismo internacional. Os autores propõem que pesquisas referentes à 

OE em contexto internacional possam ser realizadas em maior número no intuito de 

contribuir em termos de credibilidade e impacto acadêmico em geral para a temática. 

Ampliando a proposta dos estudos referentes à temática OEI, Slevin e 

Terjesen (2011) sugerem que futuras pesquisas utilizem as medidas das dimensões 

propostas por Miller (1983) e Covin e Slevin (1989) e/ou Lumpkin e Dess (1996) para 

verificar a relação entre OE e processos de internacionalização sob diferentes 

contextos de empresas e setores internacionais. Também propõem que novos 

estudos modifiquem a redação dos indicadores para avaliar as medidas no processo 

de internacionalização, assim, os pesquisadores podem adotar algum tipo de 

medida que remete à OEI. Para tanto, justifica-se a proposta deste estudo em 

ampliar as dimensões de OE para OEI. 

Nesta mesma perspectiva, Basile (2012) corrobora que a orientação 

empreendedora internacional é gerada como perspectiva empresarial para a 

diversificação dos mercados e maior competitividade. Para isto, justifica a 

necessidade de estender estudos empíricos sobre internacionalização das pequenas 

e médias empresas para entender a perspectiva de vantagem de 

internacionalização.  

Sundqvist et al. (2012) sugerem pesquisas que ampliem as análises 

relacionadas à OE a partir das dimensões propostas por Lumpkin e Dess (1996), e 

justificam que o modelo das cinco dimensões proporciona refinar a compreensão da 

maior inserção das empresas no mercado internacional.  

Covin e Miller (2013) alertam para a necessidade de ampliar as pesquisas 

relacionadas à orientação empreendedora, analisando a relação entre 

internacionalização e o empreendedorismo internacional. Para tanto, os autores 

sugerem analisar e compreender a orientação empreendedora internacional em um 

contexto de organizações internacionalizadas. 

No Brasil o trabalho de Martens e Freitas (2007) relaciona a orientação 

empreendedora e internacionalização; os autores sugerem analisar a orientação 
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empreendedora em organizações observando a relação da OE com a maior 

intensidade da internacionalização das organizações.  

No trabalho de Campos, De Sá e Louzada (2012), os autores buscam 

compreender o processo de internacionalização de micro e pequenas empresas 

(MPE) com base na relação dos construtos do Empreendedorismo Internacional e 

da Orientação Empreendedora e sugerem pesquisas futuras que analisem a relação 

e a complementaridade existente entre ambos os constructos.  

Este estudo é proposto a partir da relevância dos estudos da OEI no 

contexto da gestão das organizações em mercados internacionais, destacando as 

sugestões de pesquisas futuras e a limitada ênfase à temática na literatura 

brasileira dos fatores que caracterizam os elementos que desencadeiam esse 

comportamento nas organizações. 

Este trabalho também é relevante quanto ao objeto de estudo, pois conforme 

observa Ramalho (2006), o setor vinícola mundial tem apresentado uma significativa 

alteração na sua estrutura produtiva e de comercialização. Nessa análise, o autor 

ressalta que apesar de a indústria vinícola brasileira encontrar-se no início da sua 

reconfiguração produtiva e comercial, é possível notar avanços significativos 

decorrentes das iniciativas de algumas empresas vinícolas em enfrentar os 

obstáculos inerentes à crescente liberalização do comércio internacional.  

Nesse mesmo sentido, Fensterseifer (2007) afirma que a indústria vinícola 

atravessa um processo de adaptação estratégica, incorporação de novas 

tecnologias, formação de oligopólios e crescimento das exportações. O autor atribui 

o crescimento significativo do comércio internacional do vinho e sua transformação 

em produto global, ao surgimento de uma demanda mundial ávida por produtos de 

alta qualidade, com alto valor agregado e com características bem específicas, 

interessada em ofertas e produtos diferenciados. 

Observando as necessidades de incremento do setor, Zen et al. (2013) 

corroboram que a internacionalização tem se tornado um imperativo para a 

sobrevivência de diversos setores industriais brasileiros. No caso do setor vinícola, o 

crescimento da concorrência com vinhos importados nos últimos anos tem levado as 

empresas do setor a buscarem novos mercados, além das fronteiras nacionais, para 

manterem a competitividade até mesmo no mercado interno. 

Zen et al. (2013) observam que nos setores caracterizados pela atuação 

intensiva no mercado doméstico, a inserção no mercado internacional torna-se uma 
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alternativa estratégica para a obtenção de novos consumidores e de reconhecimento 

no mercado nacional. Tal é o caso do setor vinícola, no qual se constata que o 

expressivo crescimento da concorrência com vinhos importados nos últimos anos 

tem pressionado às empresas do setor a buscarem mercados além das fronteiras 

nacionais para manterem-se competitivas. 

A partir do contexto apresentado, pretende-se responder à seguinte pergunta 

de pesquisa: Quais as dimensões de Orientação Empreendedora Internacional 

estão presentes nas empresas vinícolas internacionalizadas do sul do país, 

participantes do projeto Wines of Brazil? 

Para esta análise pretende-se adotar como modelo as dimensões de OE 

propostas por Miller (1983) e ampliadas por Lumpkin e Dess (1996), elaboradas nos 

trabalhos de Martens (2009) e Freitas et al. (2012), adaptando ao modelo conforme 

sugerido por Slevin e Terjesen (2011) e Covin e Miller (2013), para analisar ações 

empreendedoras organizacionais OE em contextos internacionais. 

Esta pesquisa contribui em termos teóricos no sentido de ampliar as 

pesquisas referentes à orientação empreendedora internacional no cenário 

brasileiro, e analisar suas dimensões no contexto de gestão das organizações da 

indústria vinícola da região sul do Brasil, de modo que se possa confirmar o conjunto 

de elementos encontrados na literatura e na prática de gestão.  

Em termos práticos, este estudo pretende colaborar que executivos, 

empresários e gestores interessados na temática possam obter subsídios sobre 

quais são as melhoras práticas necessárias para desenvolver a orientação 

empreendedora internacional na gestão de negócios internacionais. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Com o propósito de responder à pergunta de pesquisa exposta no item 

anterior, este estudo propõe os seguintes objetivos: 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a Orientação Empreendedora Internacional nas empresas vinícolas 

internacionalizadas do sul do país, participantes do projeto Wines of Brazil. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar as dimensões da OEI presentes nas empresas estudadas; 

b) Descrever as categorias das dimensões da OEI nas empresas foco do 

estudo;  

c) Apresentar os elementos que caracterizam a OEI nas emrpesas foco do 

estudo;  

d) Descrever as práticas implementadas que caracterizam as dimensões, 

categorias e elementos da OEI; 

e) Relacionar as dimensões com suas categorias e seus respectivos elementos 

no contexto deste estudo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo será apresentada a fundamentação teórica referente aos 

temas: orientação empreendedora, empreendedorismo internacional e orientação 

empreendedora internacional. 

 

2.1 ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA 

 

Para abordar a temática relacionada à Orientação Empreendedora (OE) cabe, 

inicialmente, verificar os autores seminais que apresentam a origem do conceito, e, 

a partir de então, apresentar a evolução dos conceitos discutidos pela literatura da 

área. 

 

2.1.1 Apresentando e discutindo conceitos  

 

O conceito de OE está relacionado ao estudo do empreendedorismo no nível 

da organização. Conforme citado por Miller (1983), o conceito emergiu da literatura 

da gestão estratégica, e, em decorrência disso, parece ser uma tendência utilizar as 

considerações provenientes dessa literatura para estudar o fenômeno do 

empreendedorismo no nível organizacional.  

O autor seminal da temática, Miller (1983), estabelece a partir dos estudos de 

Mintzberg (1973) e Khandwalla (1977), que uma organização empreendedora é 

aquela que se empenha em inovação de produtos e/ou mercados, empreende com 

algum risco e atua de forma proativa diante de seus competidores.   

Os autores Covin e Slevin (1989) utilizaram-se da definição seminal de Miller 

para atribuir o conceito de OE quando a empresa, por meio de seus gestores, está 

disposta a assumir riscos (dimensão de assunção de riscos) para favorecer 

mudança e inovação, a fim de obter uma vantagem competitiva para sua empresa 

(dimensão de inovatividade), e competir agressivamente com outras empresas 

(dimensão de proatividade).  

Os autores observam, ainda, que as organizações com postura 

empreendedora são caracterizadas por frequente e intenso processo de inovação 

em produto e tecnologia, por orientação agressiva competitiva e por forte propensão 

dos gerentes a assumir riscos. Portanto, propõem um modelo conceitual de 
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empreendedorismo definindo o comportamento da organização como postura 

empreendedora (COVIN; SLEVIN, 1991). 

Lumpkin e Dess (1996) corroboram com a definição de OE, ressaltando 

como primordial os métodos, práticas e estilo de tomada de decisão gerencial 

usados para agir de forma empreendedora. Considerando que a OE emerge de 

uma perspectiva de escolha estratégica, a qual afirma que oportunidades de novos 

negócios podem ser empreendidas com sucesso, de forma intencional. Assim, ela 

envolve as intenções e ações de atores-chave em um processo dinâmico, visando à 

criação de novos negócios.  

Wiklund (1999) ressalta que o conceito de OE está atrelado ao foco da 

organização em inovação, proatividade e tomada de risco, e é usado para referir-se 

à orientação empreendedora da empresa. Isso enfatiza o processo de 

empreendedorismo, em vez de somente os atores (gestores), propondo algumas 

implicações importantes. Em primeiro lugar, essas ações proativas, inovadoras e 

tomadas de risco assumidas por uma empresa podem ser afetadas por uma série de 

atores, dentro ou fora da empresa. Em segundo lugar, enfatizando as ações 

tomadas pela empresa, coloca-se o empreendedorismo em um quadro de gestão.  

Para Covin e Miles (1999), a OE representa o desenvolvimento de novos 

produtos, processos, tecnologia, sistemas, plantas ou mercados prospectados pela 

organização. Os autores ressaltam que o comportamento inovativo é item essencial em 

todas as formas de empreendedorismo. E analisam que uma organização 

caracterizada como empreendedora envolve mais comumente três tipos de 

fenômenos e processos: o surgimento de novos negócios dentro de organizações 

existentes; o desenvolvimento de novas ideias de produtos dentro de organizações 

existentes; a existência de uma filosofia empreendedora permeando a visão e as 

operações de uma organização.  

Covin, Green e Slevin (2006) afirmam que OE é um constructo cujo domínio 

conceitual deriva da estratégia e inclui certo nível dos resultados e preferências 

relacionados com a gestão, crenças e comportamentos de empresa. Como 

originalmente proposto por Miller (1983), os autores definem que a OE é revelada 

pelos elementos de assunção aos riscos, inovação e proatividade de uma organização. 

Os autores também percebem a OE como a eficácia sendo adequadamente medida 

usando critérios que refletem o sucesso de uma empresa ao traduzir em oportunidades 

empreendedoras sua trajetória de crescimento.  
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Rauch et al. (2009), propuseram uma meta-análise referente à temática OE e 

desempenho e observaram que o conceito de OE refere-se aos processos de decisões 

estratégicas, que fornecem às organizações uma base para tomada de decisões e 

ações empresariais. Os autores corroboram que OE emergiu como um conceito para 

investigar o espírito empreendedor nas empresas, assim como sua influência sobre os 

processos estratégicos do desempenho das organizações. 

Como originalmente proposto por Miller, o conceito de OE avançou em resposta 

ao argumentar em um sentido prático a pergunta sobre o que significa para uma 

empresa ter comportamento empreendedor (MILLER, 2011).  

Miller (2011) ainda ressalta que desde seu artigo datado do ano de 1983, a 

pesquisa sobre OE avançou consideravelmente. Em primeiro lugar, observa que tem 

havido uma tentativa de distinguir a definição de OE, ou seja, a OE é utilizada em 

pesquisas atuais para definir uma nova entrada de produtos, estratégias, nova 

organização e/ou um novo mercado, estas pesquisas, definem OE como um processo, 

um caminho em que os empresários tomam para a criação de uma "nova entrada", 

qual seja, a criação de uma nova empresa, um novo produto ou tecnologia, ou um 

novo mercado. Este é um avanço importante, pois separa o "quê" do "como". 

Conforme discutem Covin e Wales (2011), o fenômeno da OE tem sido definido 

como uma força motriz para a busca do foco das atividades empresariais; torna-se um 

foco central da literatura sobre empreendedorismo e objeto de mais de 30 anos de 

pesquisa. Segundo os autores, a OE tem sido geralmente concebida como 

características de uma organização propensa à tomada de decisões que favoreçam as 

atividades empreendedoras. O detalhe do conceito de gestão no âmbito da 

investigação decorre do pressuposto de que a OE representa uma variável contínua 

(ou conjunto de variáveis) em que todas as organizações podem ser posicionadas no 

mercado. 
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Quadro 1 – Definições de Orientação Empreendedora  

Autores Definições de orientação empreendedora 

Miller e Friesen (1982) O modelo empreendedor se aplica a empresas que inovam com 
ousadia e regularmente enquanto estiverem a tomar riscos 
consideráveis em suas estratégias de produto-mercado.  

Miller (1983) Uma organização empreendedora empenha-se em inovação em 
produtos e/ou mercados, empreende com algum risco e atua de forma 
proativa diante de seus competidores.  

Covin e Slevin (1989; 
1991)  
 

Organizações com uma postura empreendedora apresentam um 
particular padrão de comportamento que perpassa todos os níveis da 
organização e reflete a filosofia estratégica dos gestores em efetivas 
práticas de gerenciamento. São organizações assumidoras de risco, 
proativas e inovativas.  

Lumpkin e Dess (1996)  
 

Orientação empreendedora refere-se aos métodos, práticas e estilo de 
tomada de decisão gerencial usados para agir de forma 
empreendedora.  

Wiklund (1999)  
 

Orientação empreendedora é a orientação estratégica do gestor de 
uma organização, que reflete a voluntariedade da organização para 
engajar-se em um comportamento empreendedor. 

Covin e Miles (1999)  
 

Uma organização empreendedora envolve mais comumente três tipos 
de fenômenos e respectivos processos circundantes: o surgimento de 
novos negócios dentro de organizações existentes; o desenvolvimento 
de novas ideias de produtos por indivíduos dentro de organizações 
existentes; a existência de uma filosofia empreendedora permeando a 
visão e as operações de uma organização.  

Dess e Lumpkin 
(2005) 

OE é vista como um "fenômeno de nível organizacional que envolve as 
principais decisões feitas em nome de toda a organização." 

Covin, Green e Slevin (2006)  
 

Orientação empreendedora caracteriza o gerenciamento do processo 
empreendedor, é percebida como um modo de gerenciamento da 
organização, sendo um construto de estratégia cujo domínio conceitual 
inclui certos resultados ao nível da organização, relacionados a 
preferências gerenciais, convicções e comportamentos expressados 
entre os gerentes da organização.  

Rauch et al. (2009) 
 

OE emergiu como um conceito para investigar o espírito 
empreendedor nas empresas, assim como sua influência sobre os 
processos estratégicos de desempenho. 

Miller (2011) A maioria das pesquisas define OE como um processo, um caminho 
em que os empresários tomam para a criação de uma "nova entrada” 
podendo ser definida como a criação de uma nova empresa, um novo 
produto ou tecnologia, ou um novo mercado. Este é um avanço 
importante, pois separa o "quê" do "como". 

Covin e Wales (2011) OE tem sido geralmente concebido como características de uma 
organização propensa à tomada de decisões que favoreçam as 
atividades empreendedoras. 

Escobar, Lizote e Verdinelli 
(2012) 

OE refere-se aos processos estratégicos que direcionam as 
organizações para uma tomada de decisões, quando estas 
desenvolvem um comportamento empreendedor. 

Fonte: elaborado pela autora (2014).  

 

A partir dos principais conceitos apresentados neste estudo percebe-se a 

OE como um constructo de gestão estratégica cujo domínio tem sido um dos temas 

abordados por diversos pesquisadores, entre outros, os da área de 

empreendedorismo. A OE refere-se aos processos estratégicos que direcionam as 
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organizações para uma tomada de decisões, quando estas desenvolvem um 

comportamento empreendedor (ESCOBAR; LIZOTE; VERDINELLI, 2012). 

 

2.1.2 Evolução das pesquisas em OE 

 

Conforme anteriormente mencionado é possível atribuir o expressivo volume 

de pesquisas acadêmicas na área de orientação empreendedora OE ao pioneirismo 

dos estudos de Mintzberg (1973) e Khandwalla (1977), que ressaltam que empresas 

empreendedoras tendem a assumir mais riscos do que outros tipos de empresas e 

eram mais proativas na busca de novas oportunidades de negócios. 

Mintzberg (1973), ao teorizar sobre a tomada de decisões estratégicas definiu 

o empreendedorismo como um modo estratégico de tomada de decisão, como uma 

disposição de gestão caracterizada pela busca ativa de novas oportunidades em 

ambientes incertos, por meio do qual o crescimento da organização pudesse ser 

fator de diferenciação de mercado. 

Em um trabalho semelhante, Khandwalla (1977) avançou o conceito de estilo 

de gestão como o “[...] conjunto de crenças operacional e as normas sobre a gestão 

realizada pelos decisores-chave da organização, que quando traduzido em ação, 

constituem a estratégia da organização para a sobrevivência e crescimento.” De 

acordo com Khandwalla (1977), um estilo de gestão empreendedora refere-se a uma 

abordagem ousada, arriscada e agressiva para a tomada de decisão, em contraste 

com a mais cautelosa abordagem, orientada para a estabilidade. 

Nas pesquisas de Miller e Friesen (1982) e Miller (1983), também 

considerados seminais nos estudos de OE, os autores analisam de forma mais 

ampla, menos restritiva, sugerindo o estudo da OE como uma característica da 

empresa, além do comportamento e desempenho de um único indivíduo. 

A partir de então a Orientação Empreendedora (OE) vem sendo discutida na 

perspectiva do empreendedorismo como um fenômeno em nível da empresa, 

sendo abordada por pesquisadores como um constructo de gestão estratégica que 

debate o processo de formulação de estratégias empreendedoras. Covin e Slevin 

(1989; 1991); Zahra e Covin (1995); Lumpkin e Dess (1996; 2001); Wiklund (1999); 

Zahra e George (2002); Wiklund e Shepherd (2005); Covin, Green e Slevin (2006) e 

Rauch et al. (2009) têm sugerido que uma maior OE, caracterizada por uma 

propensão a agir de forma autônoma, uma voluntariedade para inovar e correr 
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riscos, e uma tendência a ser agressivo diante dos competidores e proativo quanto 

às oportunidades de mercado, podem contribuir para um melhor desempenho da 

organização perante seus concorrentes. 

Nos primeiros estudos desenvolvidos por Miller e Friesen (1982), os autores 

argumentam que empresas empreendedoras destacam-se das demais 

principalmente por maior ênfase em inovação. Posteriormente, Miller (1983) propõe 

que o conceito de empreendedorismo possa ser estudado de forma mais ampla, que 

direciona a uma interpretação mais completa da OE que possa ser analisada como 

uma característica da organização.  

O autor define e caracteriza como uma empresa empreendedora aquela que 

propõe a inovação tecnológica, a inovação de produtos e mercados, que 

empreende com um pouco de risco e atua de forma proativa ante seus 

competidores, propondo três dimensões para investigar o empreendedorismo nas 

organizações: a inovatividade, a assunção de riscos e a proatividade. Cabe 

considerar que o autor ressalta que uma organização não empreendedora inova 

muito pouco, é altamente adversa a riscos e não age proativamente perante seus 

concorrentes, sendo apenas imitadora das mudanças do mercado competidor.  

Em sentido semelhante, Covin e Slevin (1989, 1991) sugerem um modelo 

conceitual de empreendedorismo, definindo o comportamento da organização como 

postura empreendedora, sendo aquelas que em particular refletem uma filosofia 

estratégica global em práticas gerenciais efetivas. Os autores apontam que 

variáveis internas e externas à organização e variáveis estratégicas moderam a 

relação entre postura empreendedora e o desempenho da organização.  

Zahra e Covin (1995) também utilizam as dimensões da OE propostas por 

Miller, para analisar por meio de pesquisa empírica o fato de que organizações 

empreendedoras têm um impacto positivo nas medidas de performance financeira. 

Para os autores, estes efeitos na performance tendem a ser modestos ao longo dos 

primeiros anos e crescem ao longo do tempo, sugerindo que um comportamento 

empreendedor pode, efetivamente, contribuir para o progresso da performance 

financeira da organização em longo prazo.  

Os estudos sugeridos por Lumpkin e Dess (1996) ampliam a discussão sobre 

o conceito de OE proposta por Miller, observando-a como processos, práticas e 

atividades de tomada de decisão que conduzem a novos negócios (a uma nova 

entrada). Esta perspectiva emerge dos estudos da escolha estratégica de Child 
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(1972), que afirma que oportunidades de novos negócios podem ser empreendidas 

com sucesso de forma intencional. 

Lumpkin e Dess (1996) também aprofundam a teoria sobre comportamento 

empreendedor, sugerindo um conjunto de elementos mais abrangente, destacando a 

influência de outros elementos: autonomia e agressividade competitiva como 

elementos da orientação empreendedora. Os autores afirmam que a relação entre 

OE e desempenho depende do contexto específico, e que as dimensões da OE 

podem variar independentemente em determinado contexto e/ou ambiente em que 

as organizações estão inseridas (LUMPKIM; DESS, 2001). 

Wiklund e Shepherd (2005) discutem sobre alguns estudos que descobriram 

que as empresas com maior OE apresentam um melhor desempenho, porém 

observam que certos estudos não conseguiram encontrar essa relação positiva. Os 

autores abordam a questão de saber se OE é sempre uma orientação estratégica 

adequada ou se sua relação com o desempenho é mais complexa. Os resultados 

encontrados pelos autores por meio de pesquisa empírica comprovam que o 

alinhamento apropriado da OE, o acesso ao capital e ambientes dinâmicos, 

proporcionam maior desempenho nas pequenas empresas em estudo.  

Rauch et al. (2009) também identificaram em uma recente pesquisa, em 

forma de meta-análise, que a correlação de OE com o desempenho é 

moderadamente grande, e que esta relação é reforçada em diferentes formas de 

operacionalização de mercados, bem como em contextos culturais diferentes em 

que as organizações se encontram inseridas. 

Pesquisadores brasileiros estudam a OE como comportamento organizacional, 

analisando os elementos que propiciam maior ou menor capacidade de empreender, 

avaliando na maioria das pesquisas a relação entre OE e desempenho 

organizacional, como Mello et al. (2004, 2006), Veit e Gonçalves Filho (2007), 

Fernandes e Santos (2008), Martens e Freitas (2008), Santos e Alves (2009), 

Gimenez e Gimenez (2010), Martens, Freitas e Boissin (2010), Martens, Freitas e 

Andres (2011), Freitas et al. (2012), Lizote et al. (2012), Escobar, Lizote e Verdineli 

(2012) e Reis Neto et al. (2013).  

Estudos empíricos realizados por Mello et al. (2004, 2006), em empresas de 

base tecnológicas brasileiras, demonstram que as EBTs apresentam um nível de 

orientação empreendedora um pouco superior à média de outras empresas de 

outros setores, o que indica que essas empresas são mais inovadoras, proativas e 
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propensas a aceitar situações de risco. Em ambos os estudos os autores puderam 

comprovar que os dados analisados confirmam a proposição teórica de que 

empresas com maior orientação empreendedora demonstram resultados superiores 

em termos de desempenho empresarial. 

Estudo realizado por Fernandes e Santos (2008) em empresas brasileiras, a 

partir das dimensões propostas por Miller, indicam que empresas com maior 

orientação empreendedora têm melhor performance empresarial, ressaltando que o 

impacto da OE na performance é construído por meio da aprendizagem 

organizacional. Os autores também observam que o empreendedorismo se torna 

uma questão de relevância para as organizações, sendo o processo de gestão 

relevante para a prática administrativa, pois tem efeito fundamental na performance 

e impacto direto no sucesso das inovações. Com base nas descobertas, os autores 

sugerem que as empresas devam adotar uma postura empreendedora, como fator 

indispensável à aquisição de competências e, em consequência, obter vantagem 

competitiva. 

Santos e Alves (2009), a partir do modelo das dimensões propostas por 

Lumpkin e Dess (1996), investigaram a importância das dimensões da OE e a 

influência conjunta ou independente para o desempenho de empresas incubadas 

brasileiras. Observaram que as cinco dimensões atuam de forma independente e 

que o comportamento inovador é a característica que atua de forma mais 

significante na performance das organizações. A conclusão do estudo vem ao 

encontro das pesquisas teóricas que corroboram com os achados, em que o foco 

principal dos empreendedores direciona-se à busca de recursos que estimulem a 

inovação. 

Para Martens, Freitas e Andres (2011), a intensificação da postura de OE em 

uma organização destaca-se pelo fato de estar positivamente associada ao 

crescimento, de ter impacto positivo nas medidas de desempenho, e de prover a 

organização com habilidades para descobrir novas oportunidades, possibilitando a 

diferenciação e a criação de vantagem competitiva. 

Escobar, Lizote e Verdinelli (2012) explicam que a capacidade 

empreendedora da organização está atrelada ao conceito de organizações que 

rapidamente se adaptam e alteram os recursos e condições em resposta às 

modificações do ambiente. Com as mudanças que ocorrem no ambiente, cada vez 

mais dinâmico, as empresas utilizam a orientação empreendedora buscando obter 
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vantagem competitiva. Os autores, a partir das dimensões propostas por Miller, 

demonstram em suas pesquisas empíricas que a OE se relaciona positivamente 

com a munificência ambiental. 

A partir desses estudos, propõe-se analisar a organização empreendedora 

de acordo com o conceito proposto por Martens (2009), que caracteriza uma 

organização com postura empreendedora àquela que inova em produtos, mercados, 

processos; que tem uma propensão a assumir riscos, a engajar em projetos de risco; 

que atua de forma proativa perante seu mercado (na busca de oportunidades); que 

atua de forma competitiva perante seus concorrentes (na reação a ameaças); e que 

retrata ação independente (autonomia) na forma de agir das pessoas da organização.  

Para melhor compreensão deste estudo serão abordadas, no item a seguir, as 

dimensões de OE: Inovatividade, Assunção ao risco e Proatividade, propostas 

inicialmente por Miller (1983) e ampliadas por Lumpkin e Dess (1996), com 

Autonomia e Agressividade.  

 

2.1.3 Dimensões da orientação empreendedora  

 

As dimensões de OE foram inicialmente apresentadas por Miller (1983) e, 

posteriormente, complementadas por Lumpkin e Dess (1996). Ambos os estudos 

estabeleceram o que se tornou um conceito comumente aceito referente aos 

elementos que caracterizam uma empresa com orientação empreendedora. 

Miller (1983), a partir dos estudos desenvolvidos por Mintzberg (1973), propôs 

três dimensões que caracterizam e permitem examinar a OE nas organizações: 1) 

Inovação (inovatividade): caracterizada pela introdução de novos produtos, serviços 

ou processos tecnológicos; 2) Assunção de Riscos – caracterizada pela aceitação da 

incerteza e do risco das atividades incertas; e 3) Proatividade: esta relacionada a uma 

perspectiva de futuro, por meio da qual as empresas procuram ativamente antecipar 

oportunidades para desenvolver e introduzir novos produtos ou serviços no mercado, 

procurando obter vantagem competitiva.  

Miller (1983) desenvolveu um instrumento de medida para identificar as 

dimensões da OE em pesquisas empíricas, o qual foi utilizado e validado por Covin e 

Slevin (1989). O autor ressalta que apenas organizações que possuem certo nível 

das três dimensões podem ser consideradas empreendedoras, representando assim 

o conceito de unidimensionalidade da OE. Ainda, observa que os correlatos de 
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empreendedorismo variam de forma sistemática e maneira lógica em diferentes tipos 

de organizações.  

A maioria das pesquisas dos mais variados autores tem adotado a proposta 

de Miller (1983) em estudos referente à OE, entre eles: Covin e Slevin (1989); Zahra 

(1993); Zahra e Covin (1995); Wiklund (1999); Mello et al. (2004); Wiklund e Shepherd 

(2005); Covin, Green e Slevin (2006); Rauch et al. (2009); Escobar, Lizote e Verdineli 

(2012). 

A partir dos estudos de Miller (1983), Lumpkim e Dess (1996) propuseram 

mais duas dimensões: 4) Agressividade competitiva: refere-se à tendência a agir de 

forma agressiva para superar os rivais da indústria no mercado; e, 5) Autonomia, 

associada à proatividade para as oportunidades de mercado, e/ou ação independente 

de um indivíduo ou de uma equipe em levar adiante uma ideia ou uma visão até a 

sua conclusão. 

Os autores sugerem o estudo de OE a partir das cinco dimensões: 1) 

Inovatividade, 2) Assunção a risco, 3) Proatividade, 4) Autonomia, e; 5) 

Agressividade Competitiva, ressaltando que apesar de ver cada uma dessas 

dimensões como relevante ao comportamento empreendedor, estas podem variar 

de forma independente em determinado contexto.  

Para Lumpkin e Dess (1996), a importância de cada dimensão deve 

caracterizar o sucesso de um empreendimento, porém é necessário analisar a 

dependência da organização aos fatores externos e internos do ambiente, e ainda 

às características dos líderes destas organizações, uma vez que a OE pode ser 

constituída pelas diferentes combinações das dimensões de OE, ou, até mesmo, 

por apenas algumas delas.  

Dess e Lumpkin (2005) observam as cinco dimensões (inovação, 

proatividade, assunção de riscos, agressividade competitiva, e autonomia) que 

permeiam os estilos de decisões e práticas dos membros de uma empresa, e 

consideram que os fatores que muitas vezes trabalham em conjunto para melhorar 

o desempenho de uma empresa, nem sempre – até mesmo em algumas empresas 

que são fortes em apenas alguns aspectos do OE – podem apresentar sucesso. 

Os autores apresentam um quadro conceitual de cada dimensão: 
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Quadro 2 – Dimensões da Orientação Empreendedora 

Dimensões da OE Definição 

 
Inovatividade  

 

È caracterizado como a voluntariedade da organização em introduzir 
novidades e inovação através da experimentação e criatividade, visando ao 
desenvolvimento de novos produtos e serviços, bem como novos processos. 

 
Assunção de riscos  

 

O conceito remete esta dimensão a organizações que tendem a tomar 
decisões e agir sem certo conhecimento de resultados prováveis, algumas 
empresas também podem assumir compromissos de recursos substanciais. 
Agir de forma a aventurar-se em novos e desconhecidos mercados. 

 
Proatividade  

Esta dimensão se caracteriza como a perspectiva de um líder em aproveitar, 
buscar oportunidades de mercado, antecipando demandas futuras. 

 
Autonomia  

Ação independente realizada por um indivíduo ou equipe que visa um 
conceito de negócio ou visão e levá-lo até a sua conclusão. 

 
Agressividade 
competitiva 

Esta dimensão se caracteriza por um intenso esforço da organização em 
superar os rivais da indústria. Caracteriza-se por uma postura combativa ou 
uma resposta agressiva visando melhorar a posição ou superar uma ameaça 
em um mercado competitivo. 

Fonte: Dess e Lumpkin (2005). 

 

A partir dos estudos de Miller (1983) e Lumpkin e Dess (1996) surgiram estudos 

com o propósito de identificar quais são os elementos que constituem as dimensões 

mais importantes para a OE. Porém, notavelmente, não houve significativas adaptações 

de como a OE pode ou deve ser medida, desde a publicação do trabalho de Lumpkin e 

Dess. Além disso, os pesquisadores usualmente reconhecem a distinção fundamental 

entre a OE unidimensional associada mais fortemente às teorias de Miller (1983) e 

Covin e Slevin (1989) e a visão multidimensional de OE associada mais fortemente à 

proposta de Lumpkin e Dess.  

Observando este contexto de estudos, é possível observar que Santos e 

Alves (2009) explicam que parece razoável de se entender que, dependendo do 

contexto, algumas posturas empreendedoras são mais necessárias que outras, até 

mesmo, não desejáveis. Percebe-se então que estudos empíricos surgem 

identificando a contribuição independente de cada dimensão da OE. Entretanto, a 

investigação das cinco dimensões de OE e sua abordagem multidimensional é ainda 

uma prática recente entre pesquisadores. 

Miller (2011) enfatiza que muitos trabalhos têm sido propostos sobre o tema 

da orientação empreendedora (OE). O autor expõe que estudos variam na forma de 

como analisar a OE a partir dos cinco elementos; algumas destas pesquisas 

incorporam todos os cinco, mas em sua maioria as pesquisas se concentram nos 

três elementos originais propostos por ele (inovatividade, assunção ao risco e 

proatividade). O autor observa que, atualmente, não faltam análises dos 



33 

determinantes da OE, bem como o estudo das consequências para identificar a 

relação com o desempenho. 

Miller (2011) ainda ressalta que a sofisticação metodológica destes estudos e 

a complexidade dos modelos desenvolvidos e testados tendem a crescer 

consideravelmente ao longo do tempo. Modelos multivariados têm vindo a incorporar 

um número crescente de variáveis. Há agora mais tentativas de uso das variáveis 

moderadoras e mediadores para estabelecer em que contextos organizacionais e 

ambientais das relações entre OE e desempenho, ou quais componentes da OE e 

performance seria mais forte. 

Porém, Miller (2011) ressalta que apesar da notável atenção que a OE tem 

recebido e apesar do progresso conceitual e empírico que tem sido feito por tantos 

estudos excelentes, ainda há muito debate sobre as direções de pesquisas e as 

consequências da OE, e, até mesmo, a forma de sua medição. 

Conforme Martens, Freitas e Andres (2011), cada uma das dimensões da OE 

(inovatividade, assunção de riscos, proatividade, autonomia e agressividade 

competitiva) retrata elementos distintos, porém complementares, como 

características do empreendedorismo nas organizações. Os elementos referem-se a 

métodos, práticas e estilo de tomada de decisão gerencial, para agir de forma 

empreendedora. Freitas et al. (2012) também ressaltam a importância de cada 

dimensão para predizer a natureza e o sucesso de uma organização, podendo ser 

constituída por diferentes combinações das cinco dimensões, ou mesmo por apenas 

algumas delas, observando o que é proposto nos estudos de Lumpkin e Dess. 

Covin e Wales (2011) consideram que mesmo que os resultados das 

pesquisas sugiram que exista uma medida de OE mais comumente empregada, ou 

seja, a de Miller (1983) e Covin e Slevin (1989), pouco progresso tem sido feito para 

o desenvolvimento de novas abordagens para avaliar a OE após Lumpkin e Dess 

(1996). Talvez isto ocorra pelo interesse de pesquisadores de OE, em estudos que 

empregam as escalas e suas variantes propostas por Miller, Covin e Slevin (1989), 

que têm rendido resultados que são, sem dúvida, teoricamente interessantes. 

A seguir descrevem-se as dimensões para uma melhor compreensão e 

entendimento de como analisar a OE em organizações; esta descrição conceitual 

estará baseada na proposta de Lumpkin e Dess (1996), contemplando as cinco 

dimensões propostas pelos autores. Cabe ressaltar que, neste estudo, adota-se a 

abordagem de Lumpkin e Dess (1996) relativa à multidimensionalidade do construto 
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OE, não necessitando estarem as cinco dimensões manifestadas em certo grau em 

uma organização para que ela seja considerada empreendedora.  

 

2.1.3.1 Inovatividade 

 

A dimensão de inovação é tratada como o conceito central de todo o contexto 

das pesquisas referente a empreendedorismo e delimitada por Miller e Friesen 

(1982), Miller (1983), Covin e Slevin (1989) e Lumpkin e Dess (1996) como dimensão 

para analisar a OE em pesquisas em organizações.  

Os primeiros estudos a tratar do tema inovação no processo empreendedor 

são reconhecidos na literatura acadêmica pela autoria de Schumpeter (1934), em 

que o autor apresenta o conceito de “destruição criativa”, considerando que o 

empreendedor destrói a ordem econômica atual e existente com a introdução de algo 

novo, conceituando assim o processo de inovação. 

Conforme Miller e Friesen (1982), Miller (1983) e Covin e Slevin (1989), é 

possível identificar a inovação no comportamento empreendedor, ponderando alguns 

elementos como os recursos financeiros investidos em processo inovadores, recursos 

humanos comprometidos com as atividades de inovação, maior número e frequência 

de produtos e serviços inovadores.  

Miller (1983) considera, também, a inovação fundamental para a estratégia da 

organização; no contexto de OE, é elemento essencial que reflete o conceito em que as 

empresas buscam novas oportunidades de produto, mercado e de inovação 

tecnológica. O autor observa que há uma conformidade na literatura quanto à atribuição 

ao conceito de inovação como uma das dimensões mais importantes de OE. 

Esta dimensão, para Lumpkin e Dess (1996), reflete a tendência da empresa de 

participar e apoiar novas ideias, e os processos criativos que podem resultar em novos 

produtos, serviços ou processos tecnológicos, estando associada à voluntariedade para 

introduzir novidades por intermédio da criatividade e experimentação. 

Corroborando com os autores citados, Hult, Hurley e Knight (2004) 

apresentam a definição ao termo inovatividade como: uma prontidão cultural da 

empresa para inovar ou para adotar novas maneiras de fazer as coisas, 

relacionando a inovatividade à noção de risco, observando que é um conceito 

complexo que vem sendo utilizado de muitas maneiras e em diferentes áreas de 

investigação. Conforme os autores, o conceito de inovatividade é, por diversas 
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vezes, usado de forma intercambiável com o termo inovação, ficando evidenciada 

uma mistura de conceitos e interpretações, resultando em uma ambiguidade na 

forma que são operacionalizados e utilizados. 

Para Dess e Lumpkin (2005), inovação refere-se aos esforços de uma 

empresa para encontrar novas oportunidades e soluções inovadoras. Trata-se de 

criatividade e experimentação, que resultam em novos produtos, novos serviços ou 

melhoria tecnológica dos processos, sendo um dos principais componentes de uma 

estratégia empresarial.  

A inovatividade tecnológica está relacionada ao esforço de pesquisa e de 

engenharia, focado no desenvolvimento de novos produtos e processos; a 

inovatividade em produto e mercado direciona a inovação em pesquisa de mercado, 

design de produto, em publicidade e promoção; a inovatividade administrativa 

relaciona-se com as inovações em sistemas gerenciais, técnicas de controle e 

estrutura organizacional (DESS; LUMPKIN, 2005).  

Conforme Fernandes e Santos (2008), Mello et al. (2006), Martens e Freitas 

(2008) e Santos e Alves (2009), a dimensão inovação, também denominada de 

comportamento inovativo, pode ser analisada a partir das variáveis, como: maior 

ênfase e investimento em pesquisa e desenvolvimento, lançamento de novas linhas 

de produtos/serviços, busca de formas diferentes para desenvolver soluções. 

Martens (2009) e Freitas et al. (2012) apresentam, por meio de uma base 

conceitual construída a partir de uma revisão na literatura de OE, um conjunto de 

elementos que caracterizam a dimensão inovação, também denominada pelos 

autores por inovatividade, apresentados no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Elementos que caracterizam a dimensão Inovação 

Elementos que caracterizam Inovação Autores  

Forte ênfase em P&D e inovação.  
Novas linhas de produtos/serviços.  
Mudanças contínuas em linhas de produtos/serviços.  
Recursos financeiros investidos em inovação.  
Recursos humanos comprometidos com atividades de inovação. Número de 
novos produtos ou serviços.  

Miller e Friesen 
(1982)  
Covin e Slevin 
(1989)  
 

Inovação administrativa, tecnológica, em produto e mercado.  
Criatividade e experimentação.  
Investe em novas tecnologias, P&D e melhoria contínua.  
Iniciativas inovativas de difícil imitação por parte dos competidores.  
Assegura investimentos em P&D mesmo em períodos de dificuldade econômica.  
Experimentos e processos criativos que possam resultar em novos produtos, 
serviços ou processos.  

Lumpkin e Dess 
(1996)  
Dess e Lumpkin 
(2005)  
 

Fonte: Martens (2009) e Freitas et al. (2012). 
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2.1.3.2 Assunção ao risco  

 

Para caracterizar esta dimensão, Miller (1983) aponta que empresas com 

tendência a engajar-se em projetos de riscos, e gestores com preferências por agir com 

ousadia para atingir os objetivos das organizações mostram comportamento 

empreendedor. O autor observa que empresas que adotam postura audaz, agressiva, 

visando maximizar a probabilidade de explorar oportunidades potenciais são tidas como 

orientação para assunção ao risco. O autor coloca, ainda, que esta dimensão reflete a 

aceitação da incerteza e do risco das atividades conexas e normalmente é 

caracterizada pelo comprometimento de recursos e atividades incertas. 

Conforme Venkatraman (1989), esta dimensão é caracterizada por demonstrar 

o grau do risco refletido em decisões das organizações em alocar seus recursos, 

bem como na escolha de produtos e mercados, refletindo, de certa forma, um critério 

para decisões e um padrão de tomada de decisões em nível organizacional. 

Lumpkin e Dess (1996) corroboram sugerindo que esta dimensão está 

fortemente relacionada à inovatividade, e reflete o comportamento de assumir 

grandes compromissos financeiros de uma empresa ou comprometer grande parte 

de seus recursos. Esta dimensão reflete a aceitação da incerteza e do risco das 

atividades conexas e, normalmente, é caracterizada pelo comprometimento de 

recursos e atividades incertas. Lumpkin e Dess (1996) postularam que organizações 

com OE se caracterizam por assumir riscos com grandes compromissos financeiros 

na busca de altos retornos por oportunidades identificadas no mercado.  

Os autores propõem três tipos de riscos no contexto estratégico das 

organizações: i) arriscar no desconhecido ou nos riscos de negócios sem saber a 

probabilidade de sucesso, sendo um exemplo entrar em mercados não testados; ii) 

comprometer uma parte relativamente grande de ativos ou riscos financeiros, 

quando se toma emprestado um grande volume de recursos, visando ao 

crescimento, o que repercute na dicotomia risco e retorno; e iii) pedir empréstimo 

avultado ou risco pessoal, que se assume ao adotar uma ação estratégica. 

Conforme Dimitratos e Plakoyiannaki (2003), o empreendedor enfrenta riscos 

para explorar oportunidades nas transações relacionadas ao negócio. Os modos de 

perceber e enfrentar o risco são atributos do empreendedor justificados pelas 

expectativas de retornos quando se trata de realizar novas ações. 

Organizações que assumem um risco formal em negócios, que envolve arriscar 
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no desconhecido, sem saber a probabilidade de sucesso, como, por exemplo: entrar 

em mercados não testados e riscos financeiros, que requer que uma organização 

tome emprestado grande volume de recursos visando crescimento, refletem na 

tomada de risco e retorno (LUMPKIN; DESS, 1996; DESS; LUMPKIN, 2005). 

Para Fernandes e Santos (2008), Mello et al. (2006), Martens e Freitas (2008) e 

Santos e Alves (2009) a dimensão assunção ao risco é analisada a partir das variáveis: 

investimento em projetos de alto risco; ousadia em explorar oportunidades e realização 

de empréstimos financeiros. Martens (2009) e Freitas et al. (2012) propõem por meio de 

uma base conceitual construída a partir de literatura de OE um conjunto de elementos 

que caracterizam a dimensão assunção a riscos; vide Quadro 4.  

 

Quadro 4 – Elementos que caracterizam a dimensão Assunção ao risco  

Elementos que caracterizam assunção ao risco Autores  

Operações geralmente caracterizadas como de alto risco;  
Parece adotar uma visão pouco conservadora quando tomam decisões 
maiores.  

Venkatraman (1989)  
 

Forte inclinação para projetos de alto risco (com chances de alto retorno).  
Devido à natureza do ambiente, audaz, ampla variedade de ações são 
necessárias para atingir os objetivos da organização.  

Miller e Friesen (1982);  
Covin e Slevin (1989)  
 

Tendência a engajar-se em projetos de risco.  
Preferência dos gerentes por agir com ousadia para atingir os objetivos 
da organização. 

Miller (1983)  
 

Tipicamente adota postura audaz, agressiva, visando maximizar a 
probabilidade de explorar oportunidades potenciais.  

Covin e Slevin (1989)  
 

Encorajar a assumir um risco formal em negócios, que envolve arriscar 
no desconhecido, sem saber a probabilidade de sucesso, como, por 
exemplo, entrar em mercados não testados.  
Encorajar a assumir risco financeiro; 
Encorajar a assumir risco pessoal; 
Caracterizadas como um comportamento para assumir riscos, como 
assumir grandes compromissos financeiros visando obter altos retornos 
por agarrar oportunidades. 

Lumpkin e Dess (1996) 
Dess e Lumpkin (2005)  
 

Fonte: Martens (2009) e Freitas et al. (2012). 

 

2.1.3.3 Proatividade 

 

Para Miller (1983), a dimensão proatividade está relacionada com uma 

perspectiva de futuro, por meio da qual as empresas procuram ativamente antecipar 

oportunidades para desenvolver e introduzir novos produtos ou serviços no 

mercado, procurando obter vantagens competitivas, definindo que uma empresa 

empreendedora proativa é a primeira a trazer inovações, pois sugere uma 

perspectiva de “olhar para o futuro” que é acompanhada por uma atividade inovadora. 
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Contudo, uma empresa pode ser nova, pensar em termos de futuro sem ser a 

primeira a entrar no mercado.  

Para avaliar a proatividade de uma organização, Miller (1983) e Covin e 

Slevin (1989) propõem considerar sua tendência de estar à frente no 

desenvolvimento de novos produtos e tecnologias e na introdução de novos 

produtos ou serviços, em vez de simplesmente seguir o mercado.  

Venkatraman (1989) observa que a proatividade pode ser entendida como a 

busca por novas oportunidades, que podem ou não ser relacionadas à atual linha de 

operação da organização, à introdução de novos produtos e marcas antes da 

concorrência, à eliminação estratégica de operações, que estão no estágio de 

maturidade ou no declínio do ciclo de vida. 

Para Chen e Hambrick (1995), a dimensão proatividade envolve tomar a 

iniciativa para perseguir oportunidades, propondo ataques competitivos, ao passo 

que a expansividade é a tendência para se mover em virtude das ações dos 

competidores, respondendo agressivamente a estas ações, cogitando assim o 

envolvimento na dimensão agressividade competitiva. 

Lumpkin e Dess (1996) descrevem que a proatividade tem relação com as 

iniciativas para antecipar e perseguir novas oportunidades e para participar em 

mercados emergentes, corroborando com a definição de Miller. Os autores observam 

ainda que a dimensão proatividade se aproxima do conceito levantado pelos autores 

Miles e Snow, quando apresentam seus estudos referentes a comportamento 

estratégico, principalmente sobre o tipo estratégico prospector, dentro de sua tipologia 

de orientação e adaptação estratégica. Estes autores observam que ao longo do tempo, 

organizações bem-sucedidas desenvolvem, de forma sistemática, uma adaptação 

ambiental, caracterizando a tipologia tipo prospector pela busca constante de novas 

oportunidades, com ênfase no desenvolvimento de produtos. Elas também atuam 

normalmente em ambientes mais dinâmicos, caracterizados pela busca contínua de 

mudanças em produtos e mercados para obter vantagens de oportunidades percebidas, 

bem como enfatiza a flexibilidade no sistema administrativo e tecnológico, a fim de 

facilitar rápidos ajustes.  

Neste mesmo contexto, Dess e Lumpkin (2005) consideram que organizações 

proativas monitoram tendências, identificam futuras necessidades de clientes e 

antecipam mudanças relativas a demandas ou a problemas emergentes que podem 

levar a novas oportunidades de negócios. 



39 

Para Fernandes e Santos (2008), Mello et al. (2006), Martens e Freitas (2008) e 

Santos e Alves (2009) a dimensão proatividade pode ser analisada a partir de variáveis, 

como: pioneirismo na introdução de produtos/serviços/tecnologias, iniciativas que 

causam reações na concorrência, monitoramento de necessidades dos clientes.  

Martens, Freitas e Boissin (2010) entendem esta dimensão proatividade como 

um contínuo em que seu oposto seria a passividade, considerada como 

incapacidade para aproveitar as oportunidades ou direcionar o mercado. Ainda 

observam que a proatividade implica e agir antes que a mudança no ambiente tenha 

um impacto direto na organização e, na prática, e frequentemente envolve reagir a 

sintomas que antecipam uma mudança.  

Martens (2009) e Freitas et al. (2012) observam que as organizações 

proativas, de maneira geral, antecipam-se ao mercado, buscam oportunidades, 

tendem a influenciar o ambiente ou iniciar mudanças, têm uma perspectiva de olhar 

adiante acompanhada de iniciativas inovativas ou novos negócios. Os autores 

apresentam um conjunto de elementos que caracterizam a proatividade, conforme 

Quadro 5: 

Quadro 5 – Elementos que caracterizam a dimensão Proatividade  

Elementos que caracterizam a proatividade Autores  

Monitorar tendências. Identificar futuras necessidades dos clientes. Antecipar 
mudanças. Antecipar problemas emergentes.  
Forte tendência a estar à frente dos competidores na introdução de novas ideias 
ou produtos.  

Lumpkin e Dess 
(1996, 2001);  
Dess e Lumpkin 
(2005)  

Frequentemente, é o primeiro a introduzir novos produtos/serviços, novas 
técnicas administrativas, novas tecnologias operacionais, etc.  

Covin e Slevin 
(1989)  

Moldar o ambiente pela introdução de novos produtos e Tecnologias. Miller e Friesen 
(1982) 

Estar à frente no desenvolvimento de novos produtos, no desenvolvimento de 
novas tecnologias, na introdução de novos produtos ou serviços.  

Miller (1983)  

Produtos e serviços mais inovativos.  
Mudanças contínuas em produtos e serviços. Empresa criativa e inovativa.  
Monitoramento contínuo do mercado. Entrada em novos mercados.  
Flexibilidade tecnológica, assegurada pela disponibilidade e pela acessibilidade 
de pessoas, recursos e equipamentos necessários para desenvolver novos 
produtos e serviços. Múltiplas tecnologias.  
Habilidade das pessoas em termos tecnológicos. Foco em marketing e P&D.  
Planejamento orientado para problemas e para oportunidades.  
Estrutura orientada para produtos/serviços.  
Procedimentos de controle descentralizados e participativos.  

Miles e Snow 
(1978)  
 

Tendência a iniciar ataques competitivos. Chen Hanbrick 
(1995) 

Constantemente buscando novas oportunidades relacionadas às atuais 
operações. Geralmente é a primeira a introduzir novos produtos e marcas no 
mercado. Constantemente procurando por novos negócios que podem ser 
adquiridos. Geralmente antecipam-se expandindo capacidades antes dos 
competidores. Operações em avançados estágios do ciclo de vida são 
estrategicamente eliminadas. 

Venkatraman (1989)  

 

Fonte: Martens (2009) e Freitas et al. (2012). 
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2.1.3.4 Autonomia  

 

Miller (1983) observou que a maioria das empresas mais empreendedoras 

teve os líderes mais autônomos; em seus estudos tal postura de autonomia aponta 

que é possível variar de acordo com o tamanho da organização e, também, com o 

estilo de gestão. 

Conforme Lumpkin e Dess (1996), a autonomia refere-se à ação 

independente de um indivíduo de levar adiante uma ideia ou uma visão. A liberdade 

para agir de forma independente é essencial para a autonomia e, 

consequentemente, para o processo empreendedor. No contexto organizacional é 

considerada importante impulso para a atividade de nova entrada em mercados e/ou 

criação de novos empreendimentos. 

O conceito de autonomia é uma dimensão essencial de OE; embora fatores, 

como disponibilidade de recurso, ações de competidores rivais ou considerações 

organizacionais internas possam mudar o curso de iniciativas de novos negócios, 

eles não são suficientes para extinguir os processos empreendedores autônomos 

que lideram novos negócios. 

Lee e Peterson (2000) citam que para que a dimensão autonomia seja forte, 

empreendedores devem operar dentro de culturas que os promovam à ação 

independente, a manter controle pessoal e a buscar oportunidades sem 

constrangimento social. 

Dess e Lumpkin (2005) afirmam que na dimensão autonomia, o pensamento 

empreendedor deve ser encorajado pelas pessoas da organização. Normalmente, 

empresas que adotam uma missão global empreendedora estimulam atividades 

empreendedoras.  

Para Fernandes e Santos (2008), Mello et al. (2006), Martens e Freitas (2008), 

Santos e Alves (2009) a dimensão autonomia é analisada a partir das variáveis: 

incentivo à criatividade e ações independentes, equipes independentes e forma de 

disponibilização de informações.  

Conforme Martens (2009) e Freitas et al. (2012) evidências de autonomia em 

uma organização podem variar em razão do tamanho da organização, estilo gerencial 

ou propriedade. Os autores apresentam alguns elementos que caracterizam a 

dimensão autonomia no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Elementos que caracterizam a dimensão autonomia 

Elementos que caracterizam autonomia Autores 

Pensamento empreendedor deve ser encorajado nas pessoas.  
Pensamento e ação independentes.  
Pensamento criativo e estímulo a novas ideias.  
Encorajar iniciativas empreendedoras.  
Times de trabalho autônomos.  
Coordenar atividades autônomas.  
Medir e monitorar atividades autônomas.  

Lumpkin e Dess (1996)  
Dess e Lumpkin (2005)  
 

Líderes com comportamento autônomo. Miller (1983) 

Culturas que os promovam à ação independente, para buscar 
novas oportunidades  

Lee e Peterson (2000) 

Fonte: Martens (2009) e Freitas et al. (2012). 

 

2.1.3.5 Agressividade Competitiva 

 

Esta dimensão se refere à tendência a agir de forma agressiva em relação 

aos concorrentes, também pode ser compreendida como agressividade competitiva 

da empresa, conforme definem Lumpkin e Dess (1996). 

Venkatraman (1989) analisa a agressividade como sendo a postura adotada 

por um negócio na alocação de recursos para ganhar posições em determinado 

mercado de forma mais rápida que os competidores, podendo ser baseada em 

inovação de produto, desenvolvimento de mercado, alto investimento para melhorar 

participação no mercado e alcançar posição competitiva. Também pode refletir o 

aumento da posição competitiva em pouco tempo da empresa no mercado, a 

estratégia de multiplicação e a perseguição de parte do mercado, como um 

importante caminho para atingir a rentabilidade.  

Algumas evidências de agressividade competitiva podem ser alcançadas ao 

avaliar, por exemplo, a postura gerencial em termos de competitividade (COVIN; 

COVIN, 1990). 

Covin e Slevin (1989) e Covin e Covin (1990), tratam o comportamento 

competitivo agressivo como sendo parte da dimensão de proatividade, não 

diferenciam os conceitos das duas dimensões, consideram-nas fortemente 

relacionadas, o que estabelece um conceito equivalente. Lumpkin e Dess (1996) 

referem-se ao conceito de proatividade de como a organização relaciona 

oportunidades de negócios a novos negócios; já a agressividade competitiva tem 

relação com competidores, tratando de como as organizações respondem a 

tendências e demandas que já existem no mercado. 
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Para Chen e Hambick (1995) esta dimensão caracteriza-se pelo 

comportamento da organização em mover-se em razão das ações dos concorrentes, 

conduzindo as organizações a responder agressivamente em relação às ações dos 

concorrentes. De forma resumida, os autores sugerem que proatividade é uma 

resposta a oportunidades, ao passo que agressividade competitiva é uma resposta a 

ameaças (LUMPKIN; DESS, 2001).  

A postura é agressiva para combater tendências da indústria que podem 

ameaçar a sobrevivência ou posição competitiva. Melhora a posição competitiva por 

entrar em mercados com preços muito baixos, copiando práticas de negócios ou 

técnicas de competidores de sucesso, ou marketing oportuno de anúncio de novos 

produtos ou tecnologias. Usa de métodos de competição não convencionais. É 

agressiva e competitiva. (LUMPKIN; DESS, 1996, 2001; DESS; LUMPKIN, 2005). 

Para os autores Fernandes e Santos (2008), Mello et al. (2006), Martens e 

Freitas (2008) e Santos e Alves (2009), a dimensão Agressividade Competitiva pode 

ser analisada a partir de variáveis, como: busca por maior participação de mercado, 

monitoramento da concorrência, esforços para eliminar a concorrência. 

Martens (2009) e Freitas et al. (2012) consideram que empresas com 

agressividade competitiva atuam de forma competitiva perante seus concorrentes, 

respondem a tendências e demandas que já existem no mercado e movem-se em 

virtude das ações da concorrência, respondendo agressivamente a elas. Para tanto 

os autores apresentam os elementos que caracterizam a dimensão agressividade 

competitiva nas organizações, conforme Quadro 7: 

Quadro 7 – Elementos que caracterizam a dimensão Agressividade Competitiva  

Elementos que caracterizam a agressividade competitiva Autores 

Gastos agressivos em marketing, qualidade de produtos e 
serviços, ou capacidade de manufatura.  

Macmillan e Day (1987 apud  
LUMPKIN; DESS, 2001)  

Sacrifica a lucratividade para ganhar parcela de mercado. Corta 
preços para aumentar participação no mercado. Coloca preços 
abaixo da competição. Busca posição de participação no 
mercado às custas de fluxo de caixa ou rentabilidade.  

Venkatraman (1989)  
 

Mover-se em função das ações dos concorrentes. Responder 
agressivamente às ações dos concorrentes.  

Chen e Hambrick (1995)  
 

Postura agressiva para combater tendências da indústria que 
podem ameaçar a sobrevivência ou posição competitiva.  
Melhora posição competitiva por entrar em mercados com preços 
baixos, copiando práticas de negócios ou técnicas de 
competidores de sucesso, ou marketing oportuno de anúncio de 
novos produtos ou tecnologias. Uso de métodos de competição 
não convencionais. É agressiva e intensamente competitiva.  
Adota postura competitiva do tipo desqualificar o competidor.  

Lumpkin e Dess (1996, 2001);  
Dess e Lumpkin (2005)  
 

Fonte: Martens (2009) e Freitas et al. (2012). 

 



43 

Conforme exposto por Covin e Miller (2013), um foco mais recentemente 

emergente de atenção dos estudiosos do empreendedorismo é o domínio do 

empreendedorismo internacional EI. O autor sugere analisar a relevância do 

conceito de OE para a teoria e a prática no domínio do EI, discutindo que esta 

temática tem sido reconhecida por estudiosos desde os primeiros anos de 

desenvolvimento de pesquisa de campo de OE. 

Esta discussão levanta a questão de saber como o constructo OE é tratado 

dentro da literatura EI, se alternativamente e/ou como conceitos distintos dentro da 

literatura. Para tanto, Slevin e Terjesen (2011) e Covin e Miller (2013) propõem 

analisar se o “internacional” é simplesmente um contexto em que a pesquisa de OE 

tem sido desenvolvida ou, em vez disso, se é simplesmente um contexto em que o 

fenômeno da OE é explorado. Para tanto, torna-se necessário conhecer a literatura 

e as principais pesquisas que relacionam a EI e a OE. 

 

2.2 EMPREENDEDORISMO INTERNACIONAL  

 

2.2.1 Conceitos de Empreendedorismo Internacional (EI) 

 

Conforme pesquisa nas bases de dados Ebscho, Emerald e Scopus pelo 

termo: “International Entrepreneurial” identificou-se que o estado da arte da temática 

“empreendedorismo internacional”, denominada de ora em diante de EI, apresenta 

que Morrow (1988) foi o primeiro a escrever sobre o tema no final dos anos 1980 e 

início dos anos 1990, e apresentou um estudo referente aos avanços tecnológicos 

recentes de sensibilização cultural que surgem para abrir mercados estrangeiros 

para novos empreendimentos antes inexplorados. As primeiras pesquisas neste 

campo estavam focadas, principalmente, em uma nova temática, em empresas 

“nascidas globais”, também chamadas de Born Global.  

A origem da expressão “empreendedorismo internacional”, procedente do 

trabalho de Morrow (1988), destaca que para conquistar mercados estrangeiros é 

necessário atenção às diferenças culturais que auxiliam a compreender a 

mentalidade do consumidor de determinado mercado pretendido. 

Todavia, McDougall é a que se apresenta com maior ênfase nas citações das 

pesquisas teórico-empíricas na área de EI. McDougall, em estudo desenvolvido em 

1989, comparou novos empreendimentos nacionais e internacionais e trilhou o 
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caminho para o estudo acadêmico de EI, fornecendo uma base teórica para a 

temática. Neste estudo a autora apresenta o conceito seminal de EI como:  

 

[...] o desenvolvimento de novos empreendimentos internacionais ou start-
ups que, desde a sua criação, se dedicam a negócios internacionais, tendo 
assim o seu domínio operacional como internacional desde as fases iniciais 
de operação da empresa. (MCDOUGALL, 1989, p. 387). 
 

A partir de então, o EI se torna uma perspectiva de pesquisa atrativa, 

principalmente, para o entendimento do processo de inserção (novas entradas) das 

empresas em mercados externos. Os negócios internacionais que eram 

direcionados potencialmente às grandes empresas, passam a ser rotina também 

para as pequenas e médias empresas que aderem à prática de busca por novos 

mercados para garantir sua sustentabilidade, fato este que pode ser decorrente das 

características do EI. 

Em sequência aos estudos de EI, Oviatt e McDougall (1994) observaram que 

o empreendedorismo internacional pode ocorrer em nível individual, grupal e 

organizacional, porém, deve-se ressaltar que o EI possui algumas características 

que o diferencia do empreendedorismo tradicional. A literatura revela a existência de 

seis dimensões ou características que promovem o EI: atitude face ao risco, 

capacidade de inovar, desenvolvimento de recursos competitivos, oportunidade, 

propensão à adaptação e redes de relacionamentos. 

Oviatt e McDougall (1994) complementam, para tanto, o conceito de 

McDougall, ao indicar a utilização de recursos e a venda em vários países como 

mecanismos para as organizações obterem vantagem competitiva em mercados 

internacionais e, assim, caracterizarem o processo de EI. 

Em meados da década de 1990, a pesquisa referente ao EI se tornou mais 

refinada; os estudiosos Wright e Ricks (1994, p. 688) definem o conceito de EI como 

“um negócio ao nível da atividade da empresa que ultrapassa as fronteiras nacionais 

e que tal atividade centra-se na relação entre as empresas e os ambientes 

internacionais em que estas operam.” 

Posteriormente, Zahra e George (2002) descartaram a visão limitada de 

analisar o EI de forma restrita somente em novas empresas. Na definição proposta 

pelos autores, a essência do termo está no processo de descoberta e exploração de 

oportunidades fora do país em busca da vantagem competitiva. Os autores 

ressaltam que o EI está positivamente associado a uma empresa com desempenho 
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considerável em mercados externos. Sugerem, ainda, que as empresas devem estar 

ativamente envolvidas em atividades empresariais internacionais. 

Dimitratos e Plakoyiannaki (2003) corroboram com esta definição, indicando 

que o EI está presente nas firmas que se internacionalizam por meio de ações 

empreendedoras que podem ou não ser implementadas pelo proprietário.  

Os autores ressaltam que a questão não está apenas na criação de negócios, 

o aspecto central deste conceito consiste na forma em que ocorre o processo de 

internacionalização. Também propõe dimensões que caracterizam o EI, sendo elas: 

orientação para o mercado estrangeiro, a orientação para aprendizagem, a 

propensão à inovação, a atitude ao risco internacional, a orientação ao networking e 

a motivação. 

Em sequência a esta discussão, Oviatt e McDougall (2005) apresentam um 

modelo de como a velocidade da internacionalização empresarial é influenciada por 

várias forças, entre elas a exploração de oportunidades empresarial, a formação de 

redes e novas tecnologias, que permitam avaliar e explorar mercados internacionais 

(além das fronteiras nacionais) para criar bens e serviços futuros, que possam ser 

determinantes na agilidade do processo da internacionalização. Esta nova definição 

se assemelha à de Zahra e George (2002), que tem o propósito de não mais insistir 

no pressuposto original de ser o EI unicamente para novas empresas.  

Jones e Coviello (2005) apontam suas pesquisas para uma abordagem que 

reflete as perspectivas teóricas para compreensão do comportamento 

empreendedor como fenômenos sociais complexos que direcionam as empresas ao 

processo de internacionalização. Os autores fornecem em seus estudos argumentos 

que propõem desenvolver uma teoria sobre a internacionalização, onde 

comportamento empreendedor e internacionalização são vistos como processos 

interdependentes. 

Zahra (2005) observa que o construto do EI encontra-se contemplado dentro da 

corrente teórica dos novos empreendimentos internacionais, conforme apresentado em 

trabalho de Oviatt e McDougall (1994), que identificam e definem os novos 

empreendimentos internacionais (InVS) e seu papel de destaque no mercado global.  

O trabalho de Zhara (2005) pretende estimular o interesse mundial em INVs 

(traduzido como novos empreendimentos internacionais), levantando questões sobre 

a validade e a eficácia da teoria existente. Ele também propõe um importante 

fundamento teórico para a pesquisa em empreendedorismo internacional (EI), no 
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qual as empresas mais jovens e bem estabelecidas podem utilizar das suas 

atividades empresariais de criação de valor como internacionalizar suas operações. 

E, tem como propósito revisar as proposições originais de Oviatt e McDougall, 

destacando suas contribuições importantes para o campo de EI e da 

internacionalização de empresas. 

Em pesquisas posteriores, Mtigwe (2006) propõe uma definição mais 

abrangente de EI, mais completa que a dos autores anteriormente citados, expondo 

que as mudanças nos ambientes organizacionais estão transformando a visão de EI. 

O autor aponta e considera que as definições originais de Oviatt e McDougall (1994) 

e McDougall e Oviatt (1996, 2000) são muito restritivas. Portanto, propõe uma 

reconceituação de EI, ao explicitar o papel do indivíduo inovador, proativo e que 

assume riscos, além de corroborar a importância da criação de valores e o acesso 

às oportunidades a mercados internacionais.  

Keup e Gassman (2009) discutem em seu estudo a respeito da necessidade 

de estudos mais robustos na área de EI, uma vez que por meio de análises em 

artigos publicados sobre a temática identificam-se inconsistências teóricas 

conflitantes. Os arcabouços teóricos existentes não são considerados satisfatórios 

para explicar detalhes e aspectos que envolvem o fenômeno da internacionalização, 

independente do tamanho das empresas.  

Os autores criticam que os fatores estudados por meio de pesquisa empírica 

de EI concentram-se quase que exclusivamente no estudo de pequenas empresas. 

Para tanto, propõem realizar pesquisas longitudinais por meio de estudos 

qualitativos em um primeiro passo para a geração de teoria de EI. Tais estudos 

podem modelar o processo de EI como uma sequência de etapas que se inicia 

quando a empresa identifica oportunidades e potenciais de criação de riqueza de 

possíveis movimentos de internacionalização.  

Ao reconhecer os desafios que provêm da internacionalização e o papel do 

empreendedor nesse processo, o empreendedorismo internacional (EI) é estudado 

como uma orientação teórica que enfatiza questões que não foram amplamente 

discutidas nos modelos de internacionalização e do empreendedorismo.  

A partir desta análise, Leite e Moraes (2012) ressaltam que o EI é resultado 

do processo de exploração de oportunidades internacionais, da inovação, da atitude 

face ao risco e do desenvolvimento de recursos competitivos por parte do 

empreendedor para obter vantagem competitiva por meio da internacionalização.  
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No Quadro 8, são apresentados de forma resumida os principais conceitos de 

EI, abordado por autores e pesquisadores nacionais e internacionais que 

desenvolvem estudos referentes à temática. 

 

Quadro 8 – Diferentes conceitos de Empreendedorismo Internacional 

Autores Conceito 

McDougall (1989) Trata-se do desenvolvimento de novas empresas internacionais também 
denominadas start-ups que desde seu início de operação da firma 
envolve suas operações em negócios internacionais. 

Oviatt e McDougall 
(1994) 

Uma nova empresa internacional é como uma organização de negócios, 
que desde o início visa obter uma significativa vantagem competitiva a 
partir da utilização dos recursos e da venda de resultados em vários 
países. 

McDougall e Oviatt, 
(2000) 

Empreendedorismo internacional é uma combinação do comportamento 
inovador, proativo, e assunção ao risco, que ultrapassa as fronteiras 
nacionais e destina-se à criação de valor nas organizações. 

Zahra e Garvis, (2000) Quando realizadas operações internacionais em uma empresa, as 
atividades empresariais podem proporcionar para a empresa uma 
vantagem competitiva em relação a novos mercados. Os autores 
procuraram identificar as fontes de vantagens competitivas de empresas 
que ganham com a internacionalização de suas operações.  

Zahra e George (2002) O processo de descoberta criativo e exploração de oportunidades que se 
encontram fora dos mercados domésticos de uma empresa na busca de 
vantagem competitiva. 

Dimitratos e 
Plakoyiannaki (2003) 

Empreendedorismo internacional é um processo de toda a organização 
que está incorporado na cultura organizacional da empresa e que 
procura por meio da exploração de oportunidades no mercado 
internacional para gerar valor. O EI é um processo que ocorre em 
determinado contexto. 

Oviatt e McDougall 
(2005a) 

Empreendedorismo internacional é a descoberta, a adoção, a avaliação e 
a exploração de oportunidades, através das fronteiras nacionais para 
criar produtos e serviços futuros. 

Jones e Coviello (2005) EI é caracterizado pelo o espírito empresarial e pelo processo de 
internacionalização, ambos sendo vistos como interdependentes. A 
internacionalização é relacionada com o comportamento empreendedor 
ao nível da empresa, o qual se manifesta por eventos e resultados em 
relação ao tempo. 

Mtigwe (2006) Um processo de criação de valor exercido pela gestão na qual o 
comportamento inovador, proativo e propenso a enfrentar risco calculado 
é projetado para processar as oportunidades de negócios no exterior 
apresentadas pelas imperfeições e sucesso do mercado multinacional e 
por recompensas financeiras e não financeiras. 

Keup e Gassman (2009) Assim como a internacionalização, o empreendedorismo se caracteriza 
como um processo, ao invés de um fenômeno estático. É essencialmente 
um comportamento planejado que se desenvolve ao longo do tempo e 
interage com o seu ambiente. 

Schulz, Borghoff, Kraus 
(2009) 

Empreendedores internacionais possuem a particularidade da gestão 
multicultural da força de trabalho, coordenam recursos localizados em 
diferentes países e ao mesmo tempo fazem a segmentação de clientes 
localizados em diferentes partes geográficas. 

Leite e Moraes (2012) O empreendedorismo internacional é resultante do processo de 
exploração de oportunidades internacionais, da inovação, da atitude face 
ao risco e do desenvolvimento de recursos competitivos por parte do 
empreendedor para obter vantagem competitiva com a 
internacionalização. 

Fonte: elaborado pela autora (2013). 



48 

 

A partir dos conceitos apresentados no Quadro 8 percebe-se que o EI é 

caracterizado por fatores diversos.  McDougall (1989) e Oviatt e McDougall (1994) 

afirmam que o processo de internacionalização é restrito às novas empresas, que 

estas já surgem prospectando os mercados internacionais, Dimitratos e 

Plakoyiannaki (2003), Jones e Coviello (2005) e Leite e Moraes (2012) entendem 

que esta atividade é desenvolvida ao longo do tempo, por processo criativo, pela 

própria cultura da organização, ou, até mesmo, pelo surgimento de uma 

oportunidade de exportação. Ainda a internacionalização pode surgir por ser fator de 

geração de valor para a empresa, uma atitude inovadora que beneficiará a 

organização de alguma forma. 

No Brasil, podem-se notar influências da abordagem de EI nas pesquisas de 

Amal e Freitag Filho (2008), Rossi (2008), Dib (2008), Galimbert e Fracasso (2008), 

Mello et al. (2006), Leite e Moraes (2012). Nestes estudos os autores identificaram a 

tendência da internacionalização das organizações com o empreendedorismo, o que 

permite analisar a relação destas variáveis que geram o EI. Percebe-se, porém, que 

ainda são poucas propostas de pesquisas empíricas entre os pesquisadores 

brasileiros que buscam analisar estas variáveis como propulsoras à 

internacionalização. 

Um dos estudos mais recentes desenvolvidos no Brasil foi o de Leite e 

Moraes (2012), por entenderem que esta temática se trata de um campo do 

conhecimento relativamente novo e, como salientado por Keupp e Gassmann 

(2009), necessita de maior consolidação.  

Os autores propuseram a elaboração de um modelo de framework de EI para 

aplicar em pesquisas empíricas em empresas brasileiras; o objetivo deste framework 

é identificar se há fatores específicos do empreendedorismo internacional na 

realidade brasileira que não são contemplados nos elementos propostos por autores 

internacionais, como as seis dimensões do modelo de Dimitratos e Plakoyannaki 

(2003), sendo elas: orientação para o mercado estrangeiro, a orientação para 

aprendizagem, a propensão à inovação, a atitude ao risco internacional, a orientação 

ao networking e a motivação. Os autores também ampliam o framework, 

acrescentando a dimensão propensão à adaptação como fator que promove e 

caracteriza o EI. 
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Covin e Miller (2013) observam que pesquisas acadêmicas entre EI e OE são 

muitas e variadas, como, por exemplo, os estudos que relacionam ambas as 

temáticas (JONES; COVIELLO, 2005; WEERAWARDENA et al., 2007; JOARDAR; 

WU, 2011; OVIATT; MAKSIMOV; MCDOUGAL, 2011). Para estes, entre outros 

autores, a OE é analisada como um componente que influencia o desenvolvimento 

do EI por representar um conjunto de elementos que impactam positivamente para o 

fenômeno da rápida internacionalização das empresas. Percebe-se, portanto, que o 

aspecto internacional do fenômeno de empreendedorismo refere-se ao processo da 

internacionalização das empresas, bem como às diferenças de comportamento das 

empresas com base na origem nacional, enquanto que o aspecto empreendedor se 

refere ao ato de buscar novas oportunidades em ambientes internacionais. 

 

2.3 A RELAÇÃO ENTRE ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA E 

EMPREENDEDORISMO INTERNACIONAL 

 

Covin e Miller (2013) discutem sobre a forma de como a OE tem sido 

estudada na literatura a respeito de EI. Os autores ressaltam que a peculiaridade do 

EI dentro do campo mais amplo da pesquisa de empreendedorismo aproxima e 

relaciona ambos os conceitos. Ressalta-se que a relevância do conceito de OE para 

a teoria e prática no domínio da temática de EI tem sido reconhecida por estudiosos 

da área em suas pesquisas empíricas. Autores, como Knight (1997), McDougall e 

Oviatt (2000), Jones e Coviello (2005), Oviatt e McDougall (2005), Weerawardena et 

al. (2007), Martens, Freitas e Boissin (2010), Jordar e Wu (2011), Miller (2011), 

Oviatt, Maksimov e McDougal (2011), Campos, De Sá e Louzada (2012), observam 

a relevância da relação entre as duas temáticas em discussão. 

Knight (1997), por exemplo, analisa a confiabilidade e a validade das medidas 

propostas por Miller (1983) para medir a OE entre as empresas que operam em 

ambientes de diferentes culturas. O autor analisa o empreendedorismo como uma 

postura fundamental para a estratégica de inovação, particularmente em condições 

adversas do ambiente externo da empresa. Sendo uma perspectiva aplicável a 

qualquer empresa, independentemente do seu tamanho e tipo, que estimula o 

desempenho superior e pode ser o elemento chave para a aquisição de vantagens 

em relação aos concorrentes. Knight (1997) observa a necessidade de validar a 

confiabilidade das medidas de OE em empresas que operam com negócios 
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internacionais. O autor observa para que em pesquisas futuras seu estudo possa 

cooperar, reforçando os estudos que relacionam a OE em ambientes dos negócios 

internacionais. 

No entanto, cabe considerar que McDougall e Oviatt (2000) relatam que no 

início dos estudos a internacionalização das empresas não era prontamente 

explicada por teoria existente, e sim caracterizada como um processo rápido de 

expansão internacional da empresa. Tal comportamento foi descrito pelos autores 

como empreendedorismo internacional e conceituado como um campo emergente 

de estudos. 

McDougall e Oviatt (2000, p. 903) afirmam, ainda, que os elementos 

associados com OE, como: comportamento inovador, assunção a riscos e 

proatividade, foram incorporados nas definições propostas do EI. Os autores 

analisam o EI a partir do conceito de “[...] uma combinação de comportamento 

inovador, pró-ativo e de assunção a risco que ultrapassam as fronteiras nacionais e 

destinam-se a criação de valor nas organizações.” Também consideram que os 

elementos da OE ponderados em ambientes de oportunidades internacionais 

refletem a crescente internacionalização das organizações empreendedoras na 

economia global. 

Jones e Coviello (2005), conforme mencionado anteriormente, relacionam em 

suas pesquisas o EI e a rápida internacionalização das organizações ao 

comportamento empreendedor em nível da empresa, também denominado OE. Os 

autores observam ainda que embora a pesquisa referente à temática 

internacionalização esteja bem desenvolvida, a pesquisa específica de EI pode 

necessitar de um elemento de mudança paradigmático e um direcionamento a novas 

pesquisas, a fim de entender como as empresas internacionais obtêm maior 

vantagem competitiva mediante um comportamento empreendedor, e como 

empresas empreendedoras podem operar internacionalmente com vantagem 

competitiva.  

Para esta análise os autores propõem um modelo do processo empreendedor 

de internacionalização, reconhecendo que há duas dimensões primárias no conceito 

de internacionalização empreendedora, que são o tempo e o comportamento.  

Os autores integram-nas a um modelo básico com seis componentes principais 

para analisar e caracterizar um modelo geral de comportamento de internacionalização 

empreendedora, tais como: (1) comportamento de internacionalização é influenciado 
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por (2) o empreendedor e (3) pela firma e moderado pelo (4) ambiente externo. O 

processo de comportamento é pautado por inovação e mudança e consiste de ações e 

decisões que determinam o desenvolvimento internacional e (5) o desempenho da 

firma. O processo inteiro é visto como interativo com o resultado do aprendizado obtido 

do comportamento e do desempenho, e a internacionalização empreendedora acontece 

dentro do (6) tempo determinado.  

Ripollés-Meliá et al. (2007) analisam a relação entre a velocidade de 

internacionalização EI e OE. Para tanto, os autores observam se a velocidade da 

primeira entrada no mercado internacional influencia o desenvolvimento de uma 

orientação empreendedora nessas empresas, e se essa orientação, em seguida, 

contribui para um maior ajuste com o mercado internacional. Para este estudo os 

autores utilizam das dimensões propostas por Miller (1983): inovação, proatividade e 

assunção a riscos. Os resultados apresentam que as empresas com alta OE 

apresentam um maior nível, abrangência e compromisso com o mercado internacional. 

Weerawardena et al. (2007) observam que, recentemente, estudiosos têm 

analisado o papel de outras variáveis, como orientação empreendedora e 

conhecimento do mercado, a fim de conceituar o processo de internacionalização da 

empresa nascida global em particular. A orientação empreendedora internacional é 

sugerida como um dos fatores principais que determinam a velocidade do 

envolvimento em mercados internacionais pela organização. 

Em pesquisas que investigam o fenômeno do EI associado à OE as 

dimensões de proatividade, assunção de riscos e inovatividade foram identificadas 

pelos autores Ruokonen e Saarenketo (2009), os quais associaram essas três 

dimensões com a orientação para a aprendizagem, ou seja, à medida que 

proprietários-dirigentes adotam um comportamento proativo de monitoramento e 

aquisição de novos conhecimentos sobre o mercado exterior, há um aumento das 

inovações direcionadas para este mercado e, assim, é possível verificar tomadas de 

decisões que envolvem riscos. 

Martens, Freitas e Boissin (2010) propõem um estudo que aproxime a OE e a 

internacionalização das organizações. Para tanto, observam que maior OE é fator de 

melhor desempenho organizacional tanto no mercado local quanto no global, 

relacionando aspectos desta relação com a internacionalização das organizações. 

Os autores observam que a literatura tem sugerido que uma maior OE, 

caracterizada por uma propensão a agir de forma autônoma, uma voluntariedade 
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para inovar e correr riscos, e uma tendência a ser agressivo diante dos 

competidores e proativo em relação às oportunidades de mercado, pode contribuir 

para um melhor desempenho da organização no mercado local e no processo de 

internacionalização. 

Jordar e Wu (2011) consideram o EI como um fenômeno de 

empreendedorismo em nível individual. Eles analisam o comportamento individual 

do empreendedor que busca um país estrangeiro e desempenha um papel de 

liderança no mundo dos negócios internacionais. Observa-se que a centralidade do 

conceito de OE para a exposição do EI é amplamente reconhecida. 

Os autores adotam uma abordagem teórica para integrar estas duas 

correntes da literatura, porém defendem a necessidade de desenvolver as 

dimensões de OE e EI em nível individual como em nível da empresa. Então, 

desenvolvem um quadro teórico para caracterizar empresários com base em sua OE 

e analisam o fenômeno EI sob um contexto mais amplo.  

Eles consideram, entre outros fatores, se empresários com alta orientação 

empreendedora individual apresentam normalmente melhor desempenho que aqueles 

com baixa orientação empreendedora individual; preveem que a OE é positivamente 

relacionada com a performance das organizações, pois empresários com alta OE 

experimentam novas ideias (isto é, capacidade de inovação), assumem riscos em conta 

própria, e são mais receptivos à oportunidade empreendedora (proatividade), com a 

tendência de executar melhor as atividades empreendedoras. Sugerem que pesquisas 

futuras possam examinar, a partir de pesquisa empírica, uma forma de medir OE 

individual e EI e comparar com a taxa de crescimento dos negócios.  

Em definições do conceito de EI por Oviatt, Maksimov e McDougal (2011), os 

autores concentraram-se menos explicitamente em analisar os elementos da OE e 

muito mais em observar as oportunidades internacionais. Para isto, relacionam em 

seu estudo o EI com a definição de negócios internacionais e comportamento 

empreendedor. O aspecto internacional do fenômeno refere-se ao processo de 

internacionalização das empresas, bem como às diferenças de comportamento das 

empresas com base na origem nacional, enquanto que o aspecto empresarial se 

refere ao ato de encontrar novas oportunidades organizacionais.  

Campos, De Sá e Louzada (2012) relacionam em sua pesquisa os três 

constructos: Internacionalização de MPE, Empreendedorismo Internacional e 

Orientação Empreendedora, e buscam compreender o processo de 
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internacionalização de micro e pequenas empresas (MPE) com base nos construtos 

do Empreendedorismo Internacional e da Orientação Empreendedora. Os resultados 

apontaram que três das quatro empresas analisadas apresentam processos de 

internacionalização com características ligadas aos construtos do EI e da OE, 

evidenciando a complementaridade existente entre ambos.  

Covin e Miller (2013) trazem à tona uma discussão coerente e relevante no 

que diz respeito à configuração dos estudos que relacionam OE e EI, e sugerem 

delimitar os estudos que tratam a OE em contextos internacionais, e/ou empregam 

uma variável relacionada à internacionalização, como Orientação Empreendedora 

Internacional (OEI). Este termo já foi utilizado e definido em pesquisas de autores, 

como Knight (2001), Dimitratos, Lioukas e Carter (2004), Freeman e Cavusgil (2007), 

Kuivalainen, Sudqvist e Servais (2007), Tayauova (2011) Sundqvist et al. (2012) 

Zhang, Ma e Wang (2012). 

Os autores analisam como a natureza essencial de OE tem sido 

compreendida e utilizada por estudiosos do EI. Para tanto, observam que a OEI 

pode ser tratada como um contexto em que o fenômeno OE é explorado e/ou 

caracterizado em essência, como uma subcategoria de OE, que compartilha os 

elementos centrais da mais ampla construção OE e, ainda, inclui um elemento de 

distinção adicional, ou seja, a ênfase internacional.  

Os autores ressaltam que a pesquisa relacionada à OEI inclui ambos os 

estudos, que empregam ampla ou tradicional medidas de OE em um contexto 

internacional, bem como estudos em que OEI é conceituada e operacionalizada 

como uma subcategoria de construção da OE. Contudo, cabe ressaltar que um 

corpo de pesquisa não é inerentemente superior ao outro à medida que a validade 

da investigação está em causa. Além disso, os autores advertem sobre a 

importância de reconhecer as diferenças entre o que está sendo avaliado em 

estudos que empregam medidas de OE contra medidas do OEI, evitando 

comparações e generalizações inadequadas (COVIN; MILLER, 2013). 

Posto isso, faz-se necessário conhecer as definições e pesquisas 

desenvolvidas relacionadas à temática proposta para este estudo OEI, a partir de 

perspectivas teóricas e metodológicas. Também é necessário identificar uma 

proposta teórica para definir os elementos que possam caracterizar as ações que 

direcionam o comportamento organizacional à OEI. 
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2.4 ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA INTERNACIONAL 

 

A pesquisa referente à orientação empreendedora internacional (OEI) é uma 

temática que apesar de recente tem se expandido nos últimos anos e abrange e 

relaciona uma ampla variedade de tópicos específicos.  

Conforme abordado em estudo pelos autores Covin e Miller (2013), em 

pesquisas realizadas por meio de um banco de dados, em setembro de 2012, 

revelou que 217 escritos (artigos, papers, capítulos de livros, apresentações em 

eventos, etc.) têm usado a frase exata “orientação empreendedora internacional”, 

entre estes 147 deles têm aparecido com maior ênfase desde 2008. Ao refazer a 

pesquisa em agosto de 2013, identificou-se 307 resultados entre as informações 

coletadas, corroborando com os achados de Covin e Miller (2013) quando estes 

afirmam que o maior número de pesquisas data posterior a 2008.  

Conclui-se ainda que os primeiros estudos que abordam a temática OEI 

atribuem-se aos autores Knight (1997, 2001) Zahra e Garvis (2000) e Knight e 

Cavusgil (2004), os quais registram o maior número de citações e referências em 

artigos relacionados ao tema. 

Percebe-se, a partir dos trabalhos analisados, que autores reforçam a 

discussão que a quantidade de pesquisas realizadas a respeito do tema OEI precisa 

ser ampliada, e convidam a uma análise para diálogos acadêmicos que proponham 

principalmente identificar categorias e elementos para medição do desempenho das 

organizações em ambientes internacionais. 

Estudos de Zahra e Garvis (2000), Knghit (2001), Knight e Cavusgil (2004), 

Oviatt e McDougall (2005), Kuivalainen, Sundqvist e Servais (2007), Weerawardena 

et al. (2007), Knight e Kim (2009), Tayauova (2011), Slevin e Terjesen (2011) e 

Covin e Miller (2013), entre outros, apresentam a análise da relação dos elementos 

da OE com a internacionalização. Estes apontam para a relação entre a OE com o 

crescimento e internacionalização das organizações e propõem conceitos que 

explicam o surgimento da OEI.  

Em virtude da proposta deste estudo, que objetiva analisar a perspectiva de 

OEI em empresas vinícolas do sul do Brasil, pretende-se relatar os estudos que 

referenciam a OEI, e analisar as dimensões e elementos que possam ser 

identificados nestes estudos. 
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Para tanto, é necessário compreender o conceito atribuído à Orientação 

Empreendedora Internacional. Knight, (2000), Knight, (2001) e Knight, Cavusgil, 

(2004), concordam que a OEI reflete a proatividade e a agressividade global da 

empresa em sua busca de mercados internacionais, estando associada à visão 

gerencial, capacidade de inovação e postura competitiva proativa no exterior. 

Quando uma organização pretende atuar no mercado internacional, atitudes e 

comportamento empreendedor podem determinar alguma vantagem competitiva. 

Zahra e Garvis (2000) sugerem que a OEI e a presença de inovações em produto e 

processo em organizações que atuam no mercado internacional representam uma 

combinação ideal de escolha estratégica que gera ótima performance e 

competitividade.  

Os autores definem que o comportamento empreendedor internacional é 

definido como a soma dos esforços de uma empresa que propenda à inovação, 

proatividade, e atitudes de tomada de risco em mercado internacionais, associando 

estes esforços como um importante meio de revitalizar e renovar empresas 

estabelecidas para melhorar a sua performance. 

Zahra e Garvis (2000) enquadram-se na categoria de pesquisadores que 

estudam a OEI como uma subcategoria de OE. Eles utilizam o modelo proposto por 

Miller (1983) e Covin e Slevin (1989) para analisar o comportamento empreendedor, 

e acrescentam distinção ao termo “internacional”. Para tanto atribuem o conceito de 

OEI a partir da identificação dos elementos de inovação da empresa, tomada de 

risco e proatividade. Os autores observam ainda que essas atividades normalmente 

aumentam a capacidade de inovação da empresa, adaptação e respostas 

estratégicas ágeis para alterações no ambiente externo. 

Knight (2001) observa que a orientação empreendedora internacional está 

entre os mais importantes fatores de sucesso no desempenho das empresas em 

mercados internacionais. O autor descreve a OEI como a proatividade global da 

empresa e agressividade em sua busca de mercados internacionais. Contudo 

ressalta que muito pouco se sabe sobre o efeito de ter OEI em razão das estratégias 

específicas associadas a esta construção, no desempenho externo das 

organizações. O autor trata a OEI como um fenômeno explorado no contexto 

internacional, distinto dos estudos de Zahra e Garvis (2000). 

Para tanto, Knight (2001) propõe um modelo conceitual que revela a OEI 

como um antecedente-chave ao desempenho internacional das organizações. Os 
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estudos apresentam também a preparação internacional e aquisição de tecnologia 

como principais estratégias adicionais que ajudam a melhorar a eficácia da OEI nas 

atividades externas das empresas em mercados internacionais e são identificadas 

como estratégias complementares que aumentam a competência estratégica da 

empresa. 

O autor observa ainda que o ambiente internacional implica uma série de 

complexidades relacionadas a diferenças de cultura, aos sistemas políticos e 

econômicos, a habilidades de marketing, a orientação empreendedora e outras 

abordagens estratégicas que podem permitir que empresas menores e com recursos 

limitados possam obter melhor resultados de desempenho. 

Em estudo posterior, Knight e Cavusgil (2004) analisam o processo de 

internacionalização de PMEs que apresentam desempenho superior em mercados 

internacionais, por meio de 12 itens. Assim, os autores sugerem uma estrutura 

conceitual de constructos e ligações entre os elementos. Os resultados das 

pesquisas de campo comprovam que a OEI e a orientação para o mercado 

internacional são antecedentes à performance das organizações em mercados 

internacionais. 

Conforme citado por Knight e Cavusgil (2004), a partir de McDougall et al. 

(1994) e Autio, Sapienza e Almeida (2000), observa-se que a OEI implica 

desenvolver competências e perspectivas em mercados internacionais, que 

combinado com outros recursos e capacidades, como capacidade de marketing, 

capacidades tecnológicas, orientação para o mercado, entre outras, permite explorar 

as oportunidades dos mercados estrangeiros.  

Knight e Cavusgil (2004) observam que a OEI também é particularmente 

relevante para estratégias baseadas em inovação específicas que impulsionam, por 

sua vez, o desempenho internacional superior, concluindo que a OEI reflete as 

práticas de inovação global da empresa e da proatividade na busca por mercados 

internacionais. Estes autores estudam a OEI como uma subcategoria da OE. 

Também é necessário mencionar que o conceito de OEI está frequentemente 

relacionado em estudos a respeito de empresas nascidas globais (Born Global), as 

quais, em sua maioria, são caracterizadas por uma cultura organizacional com alta 

OEI e propensão à inovação (KNIGHT, 2000, 2001; KNIGHT; CAVUSGIL, 2004). 

Oviatt e McDougall (2005) afirmam que pesquisadores têm analisado o papel 

de outras variáveis firmes, como orientação empreendedora internacional e 
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conhecimento do mercado, a fim de conceituar o processo de internacionalização 

das empresas e de novas entradas, definidos também como novos mercados, e 

observar como a internacionalização é influenciada por diferentes fenômenos. 

Kuivalainen, Sundqvist e Servais (2007) corroboram com os estudos de 

Knight e Cavusgil (2004), quando sugerem que a OEI também pode ser vista como 

variável que antecede e explica a estratégia de internacionalização da empresa, 

analisando-a como uma subcategoria da OE. 

Kuivalainen, Sundqvist e Servais (2007) analisam o grau de 

internacionalização das empresas e sua performance exportadora a partir da escala 

de OE propostas por Miller (1983), e alertam para a diferença que se manifesta entre 

os diferentes tipos de organizações, ou seja, vários elementos da OE podem ser 

vistos como fatores contingentes, e se apresentam mais importantes do que outros, 

em diferentes estágios do ciclo de vida da empresa.  

Quando uma empresa é menor e ainda com foco na abertura de novos 

mercados geográficos, parece possuir diferentes qualidades de OE que uma 

empresa mais madura. Por exemplo, a tomada de riscos, na forma de assunção de 

dívida pesada ou grande compromisso de recurso, parece ser mais importante para 

empresas menos internacionalizadas (que podem ter de assumir riscos para serem 

capazes de ganhar um nicho de mercado) do que para as empresas mais 

internacionalizadas. 

De acordo com Freeman e Cavusgil (2007, p. 3), “[...] orientação 

empreendedora internacional refere-se aos elementos de comportamento de uma 

orientação global e captura a propensão da organização a assumir riscos, a 

inovação e a proatividade.” Assim, os autores implicitamente adotam a conceituação 

de três elementos da OE, como originalmente proposto por Miller (1983), em sua 

definição de OEI. 

Knight e Kim (2009) identificaram em seus estudos a competência 

empreendedora internacional como um recurso intangível da firma, que gera 

desempenho internacional superior às empresas no mercado internacional. Os 

resultados de seus estudos sugerem que a orientação internacional, habilidades de 

marketing internacional, inovação internacional e orientação para o mercado 

internacional, são todas as dimensões significativas para desenvolver competência 

internacional empreendedora. 
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Tayauova (2011) analisa o impacto da OEI sobre a adaptação estratégica das 

organizações por meio das dimensões propostas por Miller (1983): inovação, 

tomada de risco e proatividade. A proposta é analisar se a OEI influencia a 

adaptação estratégica das empresas que operam nos mercados internacionais. Os 

resultados deste estudo apresentam que todas as dimensões analisadas foram 

positivamente correlacionadas com a adaptação estratégica organizacional, porém 

foi possível observar que as organizações caracterizadas com comportamento 

prospector eram mais propensas a ter maior capacidade de inovação, tomada de 

risco e orientação proativa do que empresas com comportamentos caracterizados 

como defensores e analisadores.  

Os autores referem que o conceito de OEI abrange os processos em nível da 

empresa, práticas, estilo de tomada de decisão, orientação e estratégicas das 

empresas que operam através das fronteiras nacionais. 

Slevin e Terjesen (2011) citam que a maioria das pesquisas referente à OEI 

pode ser classificada em três categorias ou temas amplos e sobrepostos entre as 

duas temáticas: OE/OEI; para tanto, observam-se estudos que analisam a relação 

de OE/OEI e a atuação internacional das empresas, OE/OEI e cultura 

organizacional, e questões que envolvem as medidas de OE/OEI. 

Os autores observam, ainda, que não existe consenso sobre como a OE deve 

ser concebida em um contexto internacional, embora a maioria das pesquisas faça 

esta análise sob um contexto do desempenho exportador da organização.  

Slevin e Terjesen (2011) esclarecem que os estudiosos podem reter a medida 

tradicional de Miller (1983) e Covin e Slevin (1989) e/ou Lumpkin e Dess (1996) para 

verificar a relação entre OE e processos internacionais sob o contexto internacional. 

E, também, podem modificar a redação dos indicadores para refletir a 

internacionalização no processo de mediação; assim, adotando algum tipo de 

medida que remete à OEI, conforme utilizado por pesquisadores, como Knight 

(2001), Knight e Cavusgil (2004), Kuivalainen, Sundqvist e Servais (2007). 

Sundqvist et al. (2012) definem OEI de uma empresa como um conjunto de 

comportamentos associados com a criação do potencial de valor, que se manifestam 

como métodos proativos e inovadores, atividades relacionadas à assunção de 

riscos, ações autônomas, e uma ênfase na superação dos rivais, que visa à 

descoberta e à forma de avaliar e explorar oportunidades nos mercados 
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internacionais. Esta definição de OEI corrobora com a conceituação das cinco 

dimensões de OE, originalmente proposta nos estudos de Lumpkin e Dess (1996).  

Após discutir as principais pesquisas e conceitos relacionados à OEI cabe 

direcionar este estudo à proposta de elaboração de identificação de elementos para 

avaliar a OEI em empresas internacionalizadas. Para isto será utilizado o modelo 

dos Elementos das Dimensões da OE, proposto por Martens (2009) e Freitas et al. 

(2012), todavia, observando as direções de pesquisas propostas no estudo recente 

de Covin e Miller (2013), os quais sugerem a pesquisa sobre OE empregada de uma 

forma distinta, utilizando as mesmas dimensões (capacidade de inovação, assunção 

a riscos, proatividade, agressividade competitiva e autonomia) porém com a “ênfase 

ao internacional” sendo explorada.  

 

2.4.1 Categorias e elementos de Orientação Empreendedora Internacional 

 

 

A partir da proposta do estudo de Martens (2009) e Freitas et al. (2012),  que 

sugerem utilizar a base conceitual de OE, resultado de seus estudos em pesquisas 

empíricas relacionados a outros setores, considerando que eventualmente, uma 

configuração mais direcionada para o setor específico possa ser aplicada, este 

estudo utiliza-se da base conceitual proposta pelos autores para delimitar as 

dimensões da OE.  

Entretanto, é necessário considerar a proposta deste estudo, que tem como 

intenção adaptar essas categorias e elementos utilizando a extensão “contexto 

internacional”, conforme sugerido por Slevin e Terjesen (2011) e Covin e Miller 

(2013).  

Para tanto, propõe-se adaptar o quadro composto com elementos e 

categorias que analisam a OE de Martens (2009) e Freitas (2012) para dimensões e 

categorias que possam analisar a OEI, como uma extensão do contexto 

internacional, conforme Quadro 9 detalhado a seguir: 
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Quadro 9 – Base Conceitual de OEI: Dimensões, Categorias e Elementos 

Dimensões da 
Orientação 
Empreendedora 
Internacional 

Categorias e elementos da Orientação Empreendedora Internacional 

Categorias Elementos 
In

o
v
a
ti

v
id

a
d

e
 I
n

te
rn

a
c
io

n
a
l 

Produtos e serviços 
para atender mercados 
internacionais 

Novos produtos/serviços, Novas linhas de 
produtos/serviços para operar em mercados 
internacionais. 
Mudanças em produtos/serviços e em linhas de 
produtos/serviços para operar em mercados 
internacionais. 
Frequência de mudança em produtos/serviços e em 
linhas de produtos/serviços para operar em mercados 
internacionais. 

Inovação em processos 
para atuar em 
mercados 
Internacionais 

Inovação em processos administrativos, tecnológicos, 
em produto e mercado para operar em mercados 
internacionais. 

Recursos financeiros  Recursos financeiros investidos em inovação para 
atuação em mercados internacionais. 
Assegura investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) mesmo em períodos de 
dificuldade econômica para atender mercados 
internacionais. 
Investe em novas tecnologias, P&D e melhoria 
contínua para operar em mercados internacionais. 
Ênfase em P&D, liderança tecnológica e inovação em 
mercados internacionais. 

Pessoas  Recursos humanos comprometidos com atividades de 
inovação para atender os mercados internacionais. 

Criatividade para 
atuação Internacional 

Engajar e apoiar novas ideias, novidades, 
experimentos e processos criativos para buscar e atuar 
em novos mercados internacionais. 

Diferenciação no 
contexto Internacional 

Iniciativas inovativas de difícil imitação por parte dos 
competidores para competir em mercados 
internacionais. 

A
s
s
u

n
ç
ã
o

 a
o

 r
is

c
o

 I
n

te
rn

a
c
io

n
a
l 

Risco geral 
Internacional 

Organização caracterizada por assumir riscos para 
buscar novos mercados internacionais. 
Operações geralmente caracterizadas como de alto 
risco para entrar em novos mercados internacionais. 
Forte tendência a projetos de alto risco para atender 
novos mercados internacionais. 

Risco na decisão em 
contexto Internacional 

Adotam uma visão pouco conservadora nas decisões 
para atuar em novos mercados internacionais. 
Postura forte e agressiva nas decisões, para melhor 
explorar oportunidades em mercados internacionais. 
Preferência dos gestores por agir com ousadia para 
atingir objetivos organizacionais em oportunidades 
internacionais. Assumir risco pessoal para atuar em 
mercados internacionais. 

Risco Financeiro Postura de assumir risco financeiro para entrar em 
mercados internacionais. 
 

Risco em negócios 
internacionais 

Postura de assumir risco em negócios internacionais. 
Devido à natureza do ambiente, ações de grande porte 
são necessárias para alcançar os objetivos da 
organização para entrar em novos mercados 
internacionais. 
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P
ro

a
ti

v
id

a
d

e
 I

n
te

rn
a

c
io

n
a

l 

Monitoramento do 
ambiente internacional 

Monitoramento contínuo do mercado internacional. 
Identificar futuras necessidades do cliente.  
Antecipa mudanças em mercados internacionais.  
Constante busca por novas oportunidades de 
mercados internacionais.  
Constante busca por negócios que podem ser 
adquiridos em novos mercados internacionais. 

Atitude de antecipação 
frente a concorrentes e 
mercados 
internacionais 

Frequentemente é o primeiro a introduzir novos 
produtos/serviços, técnicas administrativas, tecnologias 
em operações internacionais. 
Empresa criativa e inovativa para atuar em mercados 
internacionais. 
Frequentemente inicia ações às quais os competidores 
respondem para atuar em mercados internacionais. 
Forte tendência a antecipar-se em ideias ou produtos 
para atender novos mercados internacionais. 
Geralmente antecipa-se à concorrência expandindo 
capacidades. Tendência a iniciar ataques competitivos 
em mercados internacionais. 
Produtos e serviços mais inovativos para atender os 
mercados internacionais. 

Participação e 
resolução de 
problemas para atuar 
em mercados 
internacionais 

Procedimentos de controle descentralizados e 
participativos para atuação da empresa em mercados 
internacionais. 
Planejamento orientado para a solução de problemas e 
busca de oportunidades em novos mercados 
internacionais.  
Elimina operações em avançados estágios do ciclo de 
vida para atuar em mercados internacionais. 

Flexibilidade 
tecnológica para atuar 
em mercados 
internacionais 
 
 

Disponibilidade e acessibilidade de pessoas, recursos 
e equipamentos necessários para desenvolver novos 
produtos e serviços para atuar em mercados 
internacionais. 
Desenvolvimento de múltiplas tecnologias para atender 
mercados internacionais. 
Habilidade das pessoas em termos tecnológicos para 
desenvolver produtos que atendam às necessidades 
dos mercados internacionais. 

A
u

to
n

o
m

ia
 I
n

te
rn

a
c
io

n
a
l 

Equipe Internacional Líderes com comportamento autônomo para atuar em 
mercados internacionais.  
As equipes de trabalho possuem autonomia para atuar 
em mercados internacionais. Coordenar atividades 
autônomas. Medir e monitorar atividades autônomas 
para atuar em mercados internacionais. 
 

Centralização Modelo de gestão: centralização da liderança. 
Delegação de autoridade para buscar novas 
oportunidades em mercados internacionais. 
 

Intraempreendedorismo 
para atuar em 
mercados 
internacionais 

Pensamento empreendedor para atuar em mercados 
internacionais, deve ser encorajado nas pessoas. 
Encorajar iniciativas empreendedoras em busca de 
novos mercados no cenário internacional. 
 

Ação independente  Pensamento e ação independente. Pensamento 
criativo e estímulo a novas ideias para buscar novos 
mercados internacionais. Cultura que promova a ação 
independente de buscar novos mercados 
internacionais. 
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A
g
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m
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n
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a
c
io

n
a
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Reação à concorrência 
em mercados 
internacionais 

Mover-se em função das ações dos concorrentes 
internacionais. Responder agressivamente às ações 
dos concorrentes em nível internacional. Empresa 
muito agressiva e intensamente competitiva em 
mercados internacionais. Tipicamente adota postura 
muito competitiva, desqualificando os competidores em 
mercados de competição internacional. 

Competição financeira 
Internacional 

Busca posição no mercado internacional à custa de 
fluxo de caixa ou rentabilidade.  
Corta preços para aumentar participação no mercado 
internacional. 
Coloca preços abaixo da competição para entrar em 
mercados internacionais com preços muito baixos. 

Competição em 
negócios internacionais 

Postura agressiva para combater tendências da 
indústria que podem ameaçar a sobrevivência ou 
posição competitiva em mercados internacionais.  
Copia práticas de negócios ou técnicas de 
competidores de sucesso no mercado internacional. 
Uso de métodos de competição não convencionais 
para atender o mercado internacional. 

Marketing Internacional Faz marketing internacional oportuno de novos 
produtos ou tecnologias. 
Gastos agressivos em marketing internacional, 
qualidade de produtos e serviços, ou capacidade de 
manufatura para atender mercados internacionais. 

Fonte: adaptado de Freitas et al. (2012). 

 

O quadro 9 será base conceitual para adapatação do roteiro da entrevista e 

também para análise dos dados coletados. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar o método utilizado para a 

realização da proposta de pesquisa deste estudo. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para atender ao objetivo proposto neste estudo é adotada a perspectiva 

qualitativa, por meio de um estudo exploratório e descritivo. Optou-se pela pesquisa 

qualitativa, pois conforme explica Godoy (1995a), esta abordagem possibilita 

responder a questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida 

que os estudos se desenvolvem.  

A pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, 

lugares e processos interativos, pela possibilidade de contato direto do pesquisador 

com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a 

perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo.  

Segundo Godoy (1995b), esta perspectiva caracteriza-se por avaliar um 

fenômeno que pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual 

é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada. 

Este estudo caracteriza-se ainda como um estudo de natureza exploratório-

descritivo, uma vez que se pretende buscar a compreensão de determinado 

fenômeno em um contexto previamente definido. Godoy (1995a) explica que na 

abordagem qualitativa a forma exploratória descritiva torna-se fundamental no 

processo de obtenção de dados e na disseminação dos resultados; ressalta, 

também, que é necessário observar o ambiente de forma holística, como um todo. 

Vergara (2004) corrobora que para a análise dos objetivos propostos, uma 

investigação exploratória deve ser realizada, principalmente, em áreas que há 

pouco conhecimento acumulado e sistematizado, que, por sua natureza de 

sondagem não comporta hipóteses. Alyrio (2008) caracteriza a pesquisa de natureza 

exploratória pela existência de poucos dados disponíveis, em que se procura 

aprofundar e apurar ideias e a construção de hipóteses. 

Uma vez que o interesse desta pesquisa está direcionado para verificar como 

determinado fenômeno se manifesta a partir da perspectiva dos participantes, 
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observa-se a relação direta desta abordagem metodológica com o objetivo de 

pesquisa deste estudo.  

Miller (2011) aponta para a necessidade de pesquisas de natureza qualitativa 

para tratar a OE, visto que tem havido uma tendência em aderir às mesmas medidas 

de OE em sua maioria por pesquisas caracterizadas como quantitativas, com base 

em instrumentos que foram desenvolvidos décadas atrás. O autor ressalta que pode 

ser o momento para tentar diferentes medidas, que possam distinguir de forma 

bastante acentuada os aspectos da OE. 

O autor recomenda que indicadores comportamentais possam ser 

identificados por meio da interação com os sujeitos da pesquisa, amplitude esta 

proporcionada pela abordagem qualitativa, possibilitando que os exemplos de 

tomada de risco, proatividade, agressividade competitiva, autonomia e inovação 

possam ser coletados em processo de investigação direta com os sujeitos 

entrevistados. Sugere, ainda, que se possa perguntar de forma interativa como estes 

conceitos figuram em sua visão pessoal para suas organizações, como surgiram, e 

qual é a sua relevância, observação que justifica a escolha da abordagem proposta 

neste estudo. 

 

3.2 O MÉTODO DE PESQUISA 

 

Godoy (1995b) descreve que a abordagem qualitativa oferece três diferentes 

possibilidades de se realizar pesquisa: a pesquisa documental, o estudo de caso e a 

etnografia. Optou-se, neste estudo, pelo método de estudo de caso com propósito 

descritivo-exploratório. 

Yin (2001) expõe que o estudo de caso busca saber “como” e “por que” certos 

fenômenos acontecem, possibilitando descrever um fenômeno em seu contexto real. 

Contudo, é necessário observar que o estudo de caso não é apenas um método, mas a 

escolha de um objeto a ser estudado, examinando o fenômeno dentro de seu contexto.  

Yin (2005) observa que este método permite identificar características 

significativas como processos organizacionais, mudanças em determinadas regiões, 

as relações internacionais entre mercados e até mesmo a maturação de setores 

econômicos, o que justifica a delimitação deste método nesse estudo. 

A estratégia desta pesquisa é delimitada a partir da abordagem qualitativa de 

estudos de casos múltiplos que se apresenta como uma estratégia de pesquisa que 
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envolve o uso de casos de mais de uma organização (EISENHARDT; GRAEBNER, 

2007).  

Os autores sugerem que estudos de caso múltiplos devam ser realizados 

com um número mínimo de quatro organizações, para tanto delimitou a amostra 

desse estudo em 10 casos de empresas vinícolas já internacionalizadas, da região 

sul do Brasil. 

Percebe-se que esta estratégica metodológica é condizente com o propósito 

desta investigação, com o intuito de obter resultados consistentes para a análise e 

entendimento da problemática da pesquisa. 

 

3.3 ETAPAS DE ESTUDO 

 

Após delimitar a abordagem deste estudo como qualitativa, por meio de um 

estudo de caso múltiplo com propósito exploratório-descritivo, definem-se as etapas 

de planejamento e de direção da pesquisa, conforme apresentado no Fluxograma 1: 

 
Fluxograma 1 – Etapas do Estudo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
   
 
 
 
 

  Fonte: elaborado pela autora (2013). 
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3.3.1 Etapa 1: Elaboração da estrutura conceitual de OEI 

 

A primeira etapa da pesquisa consistiu em coletar e sistematizar informações 

sobre o tema da pesquisa de forma que pudesse se amparar em uma base teórica 

para responder aos objetivos propostos neste estudo. Os elementos indicados para a 

base conceitual deste estudo estão apresentados, detalhadamente, no Quadro 9 (p. 

60) e foram elaborados a partir dos estudos de Martens (2009) e Freitas et al. (2012). 

Contudo, em virtude da proposta deste estudo, estes foram adaptados ao contexto 

“internacional”, conforme sugerido pelos autores Slevin e Terjesen (2011) e Covin e 

Miller (2013). 

 

Fluxograma 2 – Estrutura conceitual OEI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora (2013). 
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Inovatividade 

Internacional 

Assunção de riscos 

Internacionais 

Proatividade 

Internacional 

Autonomia 

Internacional 

Agressividade 
competitiva 

Internacional 

Autores utilizados para identificar categorias: Miller e Friesen 
(1978; 1982), Miles e Snow (1978), Miller (1983); Covin e Slevin 
(1989), Venkatraman (1989), Chen e Hambrick (1995), Lumpkin e 
Dess (1996; 2001), Lee e Peterson (2000), Dess e Lumpkin (2005). 

Produtos, serviços para atender mercados 
internacionais. Processos de inovação internacional. 
Recursos Financeiros. Criatividade e Diferenciação para 
buscar mercados internacionais 

Risco geral; Risco na decisão; Risco Financeiro e Risco em 
negócios para atuar em mercados internacionais. 

Monitoramento do ambiente internacional; Atitude de 
antecipação frente aos concorrentes internacionais. 
Participação de resolução de problemas e flexibilidade 
tecnológica para atuar em mercados internacionais 

 
Equipe Internacional. Centralização; Características 
intraempreendedoras e Ação independente. 

Reação à concorrência internacional; Competição 
financeira Internacional; Competição em negócios  
internacionais e Marketing Internacional 
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3.3.2 Etapa 2: A elaboração do protocolo de entrevistas 

 

Optou-se pela técnica de coleta de dados por meio de entrevista 

semiestruturada, conforme apresentada no Apêndice A, uma vez que possibilita ao 

pesquisador a organização do estudo a partir da realização das pesquisas de 

campo. Conforme Godoi e Matos (2010), a prática da entrevista em pesquisas 

qualitativas destina-se à obtenção de informações de caráter pragmático de como os 

sujeitos atuam e reconstroem o sistema de representações sociais e suas práticas 

individuais. Os autores observam ainda que a entrevista não é um simples registro, 

mas a arte do vínculo cognitivo que une experiência e narração, e do vínculo 

comunicativo, que une entrevistador e entrevistado. 

A elaboração do protocolo de entrevistas deste estudo foi intencionalmente 

delimitada a partir do constructo teórico das dimensões, categorias e elementos da 

OEI, portanto, cabe considerar que o roteiro de entrevista foi adaptado de Martens 

(2009) e Freitas et al. (2012), e serviu como norteador na coleta das informações 

nas fontes de pesquisas definidas como elementares para construção deste estudo.  

 

3.3.3 Etapa 3: Critérios e seleção dos sujeitos de pesquisa 

 

Conforme Godoy (1995b), Merrian (1998) e Yin (2005), a estratégia de 

pesquisa de estudo de caso diferencia-se por possibilitar a análise em profundidade 

dos casos selecionados como objetos de estudo. Merrian (1998) ressalta que podem 

existir diversos níveis para seleção dos casos, neste estudo foram adotados 

intencionalmente três, a saber: a região, as empresas e os sujeitos.  

Referente à região, intencionalmente optou-se por analisar a Região Sul do 

Brasil, pois o Brasil, apesar de estar no início de suas operações no cenário mundial de 

vitivinícola, está entre os 20 maiores produtores mundiais. Os estados brasileiros que se 

destacam são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, São Paulo e 

Minas Gerais. Nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina a vitivinicultura 

desenvolveu-se especialmente nas regiões serranas, sendo responsável por, 

aproximadamente, 90% da produção da indústria vinícola nacional. Estas regiões têm 

orientado o desenvolvimento da produção e do mercado do vinho nacional, 

constituindo-se como principal referência à análise da evolução do setor no país, o que 

se justifica a intencionalidade do critério de seleção desta região para estudo. 
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Em relação às empresas, cabe mencionar que o universo desta pesquisa será 

composto por empresas Vinícolas Brasileiras Internacionalizadas, integrantes do 

projeto Wines of Brasil. A opção por este universo deve-se ao fato de que este 

projeto setorial integrado com o Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN) tem como 

objetivo promover o vinho brasileiro no exterior e atua de forma global com interação 

entre diversos mercados internacionais. 

Tendo em vista que o estudo de caso caracteriza-se por uma pesquisa cujo 

objeto é uma unidade que se analisa profundamente (GODOY, 1995b), os sujeitos e 

os casos delimitados na pesquisa foram selecionados pelo critério de conveniência. 

Isso se justifica em razão do acesso das informações, conforme sugerido por 

Merriam (1998), uma vez que foram selecionadas somente empresas integrantes do 

projeto Wines of Brasil da região sul do país. 

Conforme informações obtidas com a Gerente do projeto, atualmente 38 

empresas vinícolas da região sul do país são oficialmente participantes do projeto. 

Cabe ressaltar que o foco do projeto é o vinho fino, o que inibe o ingresso de 

vinícolas que exportam exclusivamente o vinho de mesa, delimitando assim os 

sujeitos desta pesquisa, como empresas vinícolas internacionalizadas, produtoras 

de vinhos finos da região sul do país. 

Optou-se também, por estudar intencionalmente as empresas participantes do 

projeto Wines of Brasil, pois se caracterizam como empresas que já atuam no 

mercado internacional, possibilitando assim a conformidade de coleta de dados com 

a temática do estudo. 

Sobre o terceiro nível de critério quanto à seleção da população deste estudo em 

relação aos sujeitos, entrevistou-se intencionalmente proprietários, diretores e/ou 

gerentes responsáveis pela área de internacionalização das empresas selecionadas. 

 

3.3.3.1 Delimitação da amostra 

 

Em relação às empresas, cabe reforçar que o universo desta pesquisa foi 

composto por empresa Vinícolas Brasileiras Internacionalizadas, integrantes do 

projeto Wines of Brasil.  

Para delimitação da amostra em um primeiro momento foi feito o contato com 

os responsáveis pelo projeto Wines of Brasil e como IBRAVIN para apresentação do 
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estudo desenvolvido, e também, para buscar e identificar as empresas potenciais 

para realização deste estudo. 

Após obter listagem das empresas participantes do projeto, com os devidos 

contatos de endereço e e-mail, iniciou-se a fase de agendamento das entrevistas. 

Foram contatadas as empresas já internacionalizadas, ou seja, que operam no 

mercado internacional, conforme indicadas pela gerente do projeto Wines of Brasil, e 

a coordenadora do IBRAVIN. Ao todo foram contatadas 18 empresas (por telefone e 

e-mail de apresentação) sendo que 16 responderam ao contato, possibilitando 

realizar a entrevista com 10 executivos. As entrevistas foram realizadas entre os 

meses de outubro e novembro de 2013, com duração média de 57 minutos, 

totalizando 9 horas e 52 minutos de conversa gravada, que posteriormente foram 

transcritas, totalizando 133 páginas de texto, servindo de base para proceder à 

análise dos dados.  

O Quadro 10 apresenta as empresas entrevistadas em ordem alfabética para 

preservar a clara identificação no decorrer do trabalho. 

 

Quadro 10 – Empresas vinícolas internacionalizadas definidas como amostra do estudo 

Nome da Vinícola Endereço Localização (Web site) 

Cooperativa Vinícola Aurora Rua Olavo Bilac, 500 - Bento Gonçalves/RS, site: 
www.vinicolaaurora.com.br 

Cooperativa Vinícola Garibaldi Av. Independência, Centro – Garibaldi /RS, site: 
www.vinicolagaribaldi.com.br 

Don Giovanni Km. 12 Distrito de Pinto Bandeira/ Bento 
Gonçalves/RS, site: www.dongiovanni.com.br 

Lídio Carraro Vinícola Boutique  Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves Rio Grande do 
Sul, site: www.lidiocarraro.com 

Pizzato Vinhas & Vinhos Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves/RS, site: 
www.pizzato.net 

Vinícola Casa Valduga  Linha Leopoldina - Vale dos Bento Gonçalves/RS, site: 
www.casavalduga.com.br 

Vinícola Miolo Ltda Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves/RS, site: 
www.miolo.com.br 

Vinícola Peterlongo Rua Manoel Peterlongo, 216, centro Garibaldi/RS site: 
www.peterlongo.com.br 

Vinhos Salton S/A Ind. e Com. Rua Mário Salton, 300 - Distrito de Tuiuty, Bento 
Gonçalves/RS, site: www.salton.com.br 

Vinícola Kranz Rua dos Pioneiros, centro Treze Tílias/SC, site: 
www.vinicolakranz.com.br 

Fonte: elaborado pela autora (2013). 

 

 

 

 

 

http://www.vinicolaaurora.com.br/
http://www.vinicolagaribaldi.com.br/
http://www.dongiovanni.com.br/
http://www.lidiocarraro.com/
http://www.pizzato.net/
http://www.casavalduga.com.br/
http://www.miolo.com.br/
http://www.peterlongo.com.br/
http://www.salton.com.br/
http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=www.vinicolakranz.com.br&ru=http%3a%2f%2fwww.vinicolakranz.com.br%2f&ld=20131202&ap=1&app=1&c=facemoodsv4.1110&s=facemoodsv4&coi=771&cop=main-title&euip=177.22.29.154&npp=1&p=0&pp=0&pvaid=cc3252cc125c48dd865aed46fb8944b8&ep=1&mid=9&en=pJl5jd2FjawFzO2%2f4rLC47cC1JpYx%2fA3sVRowBlo7jnYuCj0TVbjUw%3d%3d&hash=2013D4256D3BBEDB1E400DDEE50B38EA
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3.3.4 Etapa 4: Teste piloto e validação do protocolo de estudo 

 

Tendo definida a estrutura conceitual para o estudo da OEI em organizações 

e elaborado o protocolo de coleta de dados, realizou um pré-teste com o intuito de 

validar o instrumento de pesquisa. Para tanto foi escolhida uma empresa do setor 

vinícola da região sul do país, localizada na cidade de Tangará, região Meio-Oeste 

de Santa Catarina. 

A empresa foi escolhida em virtude de atuar no mercado internacional 

desde o ano de 2006. Ela foi a primeira vinícola catarinense a exportar vinhos finos, 

o que a tornou exemplo de pioneirismo na vitivinicultura do estado. Com produtos já 

consolidados no mercado nacional (e com mais de 10 anos de atuação), é 

referência em sua região de atuação como produtora de vinhos e espumantes, 

exportando para os Estados Unidos e também já foi associada ao projeto Wines of 

Brasil. 

O fácil acesso à empresa foi um dos fatores relevantes neste processo de 

validação do instrumento, pois possibilitou uma maior abertura para discussão junto 

ao entrevistado a respeito da base conceitual utilizada, tendo como objetivo verificar 

sua aplicabilidade e aperfeiçoamento, bem como buscando obter evidências prévias 

sobre a prática da OEI nas organizações identificadas como objeto de estudo. 

 

3.3.5 Etapa 5: Coleta de dados 

 

Em pesquisas caracterizadas pela abordagem qualitativa os pesquisadores 

utilizam-se de técnicas para coletas de dados como observação e entrevistas, nas 

quais possam estabelecer contato direto com os sujeitos objetos de estudo. Nesta 

abordagem valoriza-se o contato direto e prolongado do pesquisador com o 

ambiente e a situação em que está sendo estudada (GODOY, 1995b).  

Este estudo propõe a coleta de dados a partir de duas técnicas de coleta de 

dados: I – a pesquisa documental, para resgatar o histórico das empresas, com o 

objetivo de conhecer o ambiente organizacional, propondo a análise nos seguintes 

registros: site, relatórios, e documentos de fácil acesso; II – a pesquisa de campo, na 

qual foram utilizadas entrevistas em profundidade, com roteiro semiestruturado, 

conforme apresentado no Apêndice A. 
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A pesquisa documental torna-se importante e conforme Godoy (1995b) 

apresenta-se como uma proposta de caráter inovador e uma importante fonte de 

dados, permitindo o estudo de pessoas e/ou casos que o pesquisador não tenha 

acesso físico, sendo apropriada quando se busca identificar uma ou mais tendências 

no comportamento de determinado fenômeno. 

A técnica de coleta com entrevista em profundidade foi direcionada aos 

responsáveis pela gestão dos negócios internacionais das empresas objetos da 

amostra deste estudo. Cabe ressaltar que a entrevista em profundidade proporciona 

um maior contato entre pesquisador e os respondentes, podendo compartilhar o 

máximo de informações, em um ambiente sem constrangimento, guiada por 

algumas questões de orientação (COOPER; SCHINDLER, 2003).  

 

3.3.6 Etapa 6: Análise e interpretação dos resultados 

 

Para analisar os dados deste estudo adotou-se a técnica de análise de 

conteúdo, definido por Bardin (2009) como um conjunto de técnicas de análise de 

comunicações que tem como objetivo ultrapassar as incertezas e enriquecer a 

leitura dos dados coletados.  

Conforme Bardin (2009), na análise qualitativa é a presença ou a ausência de 

uma dada característica de conteúdo ou de um conjunto de característica num 

determinado fragmento de mensagem que é considerada. O processo de análise de 

dados envolve várias etapas para auferir a significação dos dados. O autor propõe 

que deva ocorrer em três fases: Fase 1: pré-análise do conteúdo das entrevistas; 

Fase 2: exploração do material coletado, e Fase 3: tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. 

Mozzato e Grzybovski (2011) ressaltam que a análise de conteúdo possibilita 

a utilização de diferentes estratégias de análise no seu desenvolvimento 

metodológico, mas, ao mesmo tempo, sinaliza para os seus limites. Dessa forma, a 

busca por critérios de validade e confiabilidade constitui-se em um caminho para a 

superação das limitações, inerentes ou não à própria técnica. 

Portanto, as autoras sugerem que uma das formas de validar e reafirmar a 

confiabilidade dos dados analisados em pesquisa, mesmo que qualitativas, é a 

utilização de softwares. Cabe observar que a utilização de softwares apenas facilita 
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a análise e a interpretação, não eximindo a atuação ativa do pesquisador na adoção 

de um método de análise coerente e pertinente ao tema.  

A utilização de softwares em pesquisas qualitativas não tem o intuito de 

quantificar ou criar um viés positivista, e sim auxiliar nas formas de análise, 

proporcionando maior robustez.  

Neste estudo foi utilizado o software Atlas.ti. que envolve a criação e o 

gerenciamento de elementos básicos que permitem analisar e gerenciar os textos 

das entrevistas realizadas. 

Para Bandeira-de-Mello (2010) os principais elementos constitutivos do 

Atlas.ti são a Unidade Hermenêutica (HU) os documentos primários, as (quotes) 

citações, os (codes) códigos, os (memos) notas de análises os (netview) esquemas 

gráficos e os (comment) comentários. No Quadro 11 é apresentada a descrição 

básica para melhor entendimento de cada elemento. 

 

Quadro 11 – Elementos constitutivos do Atlas.ti 

Elementos Descrição 
Unidade Hermenêutica 
(Hermeneutic unit) 

Reúne todos os dados relacionados aos documentos da pesquisa e os demais 
elementos. 

Documentos primários 
(Primary documents) 

São os dados primários coletados. Em geral, são transcrições de entrevistas e notas 
de campo, mas suportam figuras e áudio (a versão atual também o faz em relação a 
imagens, áudio e vídeo). Os documentos primários são denominados Px, sendo que 

x é o número de ordem. 

Citações 
(Quotes/quotation) 

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. 

Códigos (Codes) 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). 

Notas de análise 
(Memos) 

Descrevem o histórico da pesquisa. Registram as interpretações do pesquisador, 
seus insights ao longo do processo de análise. 

Esquemas gráficos 
(Netview) 

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. 

Comentários 
(Comment) 

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. 

Fonte: adaptado de Bandeira-de-Mello (2010). 

 

A análise foi realizada por meio dos relatos das práticas efetivas das 

empresas vinícolas internacionalizadas. A identificação das falas dos entrevistados e 
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das organizações foram apresentadas conforme denominação atribuída pelo 

software atlas ti, na Unidade Hermenêutica dos documentos primários. 

A Figura 1 demonstra os exemplos das representações das citações, códigos, 

categorias, comentários e memorandos apresentados pelo ATLAS.ti, utilizado na 

análise dos dados.  

As citações (quotes) possuem uma numeração, neste caso é [2:9]. O número 

2 corresponde ao documento da entrevista (P-Doc e/ou P2) e o número 9 ao trecho 

codificado no documento. O segundo elemento da figura tanto pode ser um código 

quanto uma categoria que é instrumentalizado como codes no software. O terceiro 

elemento identifica o memorando (memo) o qual está vinculado com uma citação e o 

último elemento se assemelha ao segundo, apenas se diferenciando pelo sinal (~) 

que reflete no símbolo da categoria demonstrando a existência de comentário 

(comment).  

 
Figura 1 – Representação e símbolos do ATLAS.ti 7 

 

 

  

 

Fonte: elaborado pela autora (2014). 

 

As citações referentes aos segmentos de informações selecionados no texto 

das entrevistadas com as empresas foram denominadas de Entrevista(o) P1 a P10, 

alternadamente de modo a preservar sua clara identificação no decorrer do trabalho, 

precedida de 2 números. O primeiro número define e atribui o código das entrevistas 

realizadas entre 1 a 10 e o segundo número representa a ordem da citação 

identificada na entrevista referente a cada dimensão e categoria analisada. 

 

 

citação 

(quote) Código ou 
categoria (code) 

com comentário ~ 

Memorando 
(memo) 

Código ou 
categoria (code) 
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3.4 PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

Quadro 12 – Protocolo de pesquisa 

Quais as 
dimensões de 
Orientação 
Empreendedora 
Internacional 
estão presentes 
nas empresas 
vinícolas 
internacionaliza-
das do sul do 
país, 
participantes do 
projeto Wines of 
Brazil? 
 

Analisar a 
Orientação 
Empreendedora 
Internacional 
nas empresas 
vinícolas 
internacionaliza-
das do sul do 
país, 
participantes do 
projeto Wines of 
Brazil. 
 

Identificar as dimensões da 
OEI presentes no estudo;  

Autores principais: Miller e Friesen (1982); Miller 
(1983); Covin e Slevin (1989), Venkatraman (1989)  
Lumpkin e Dess (1996) Dess e Lumpkin (2005) 
Martens (2009), Slevin e Terjesen (2011) Freitas et 
al. (2012) Covin e Miller (2013) 

1 a 52 Fundamentação 
teórica, validação 

do pré- teste e 
entrevista em 

profundidade (com 
roteiro estruturado)  

Descrever as categorias das 
dimensões de OEI; 

Elementos que possibilitam analisar as dimensões 
partir de Miller e Friesen (1982); Miller (1983) ; 
Covin e Slevin (1989), Venkatraman (1989)  
Lumpkin e Dess (1996) Dess e Lumpkin (2005) 
adaptado de Martens (2009), Slevin e Terjesen 
(2011) Freitas et al. (2012) Covin e Miller (2013) 

1 a 52 Fundamentação 
teórica, validação 

do pré- teste e 
entrevista em 

profundidade (com 
roteiro estruturado) 

Apresentar os elementos que 
caracterizam a OEI; 

Elementos que possibilitam analisar as dimensões 
partir de Miller e Friesen (1982); Miller (1983) ; 
Covin e Slevin (1989), Venkatraman (1989)  
Lumpkin e Dess (1996) Dess e Lumpkin (2005) 
adaptado de Martens (2009), Slevin e Terjesen 
(2011) Freitas et al. (2012) Covin e Miller (2013); 

1 a 52 AnálisesEntrevista 
em profundidade 

(com roteiro 
estruturado) 

Analisar quais práticas efetivas 
suscitam as dimensões, 
categorias e elementos 
orientação empreendedora 
internacional em empresas 
vinícolas internacionalizadas; 

Elementos que possibilitam analisar as dimensões 
partir de Miller e Friesen (1982); Miller (1983) ; 
Covin e Slevin (1989), Venkatraman (1989)  
Lumpkin e Dess (1996) Dess e Lumpkin (2005) 
adaptado de Martens (2009), Slevin e Terjesen 
(2011) Freitas et al. (2012) Covin e Miller (2013); 

1 a 52 Análise das 
entrevistas em 

profundidade (com 
roteiro estruturado) 

Relacionar as dimensões com 
suas categorias e seus 
respectivos elementos no 
contexto deste estudo. 

A partir do modelo adaptado de Martens (2009), 
Slevin e Terjesen (2011) Freitas et al. (2012) Covin 
e Miller (2013) 

1 a 52 Análise das 
Entrevistas 

realizadas com 
executivos  

Fonte: elaborado pela autora (2014). 
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4 PANORAMA DO SETOR VINÍCOLA BRASILEIRO 

 

Conforme Zen et al. (2013) na última década, o mercado mundial vitivinícola 

passou por profundas transformações com o aumento da produção e dos países 

produtores, acompanhada de uma gradativa queda no consumo per capita. Essa 

situação tem tornado a competição cada vez mais acirrada, e o setor tem vivenciado 

uma significativa alteração na sua estrutura produtiva e de comercialização.  

O Brasil também se destaca no cenário mundial vitivinícola, figurando como o 

16º produtor mundial (FAO, 2004). Destacam-se como maiores produtores os 

estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco, São Paulo e Minas 

Gerais (UVIBRA, 2004). 

Conforme observa Ramalho (2006), a indústria vinícola brasileira apresenta, 

nos dias atuais, um excesso de capacidade recorrente e, como consequência, 

atravessa um processo de renovação estratégica, incorporação de novas 

tecnologias, formação de oligopólios e crescimento das exportações. 

Conforme Brito (2007), o mercado nacional de vinhos passou por importantes 

transformações a partir de dois períodos: da abertura da economia nacional nos 

anos 1990, durante o governo do presidente Fernando Collor de Mello, e com a 

implantação do chamado Plano Real, em meados de 1994. No primeiro instante 

houve maior liberalização para a importação de vinhos. No segundo momento, como 

resultado da estabilização da economia, houve um aumento do poder aquisitivo da 

população brasileira, que passou desde então a gastar mais com commodities, 

como os vinhos de mesa e outros derivados da uva.  

Conforme observa Fensterseifer (2007), o setor vinícola brasileiro tem 

enfrentado forte concorrência no mercado interno, principalmente dos países 

tradicionais em produção e comercialização internacional de vinhos. Para lidar com 

essa ameaça, torna-se preponderante a internacionalização das vinícolas brasileiras 

e a diferenciação visando manter sua sustentabilidade no mercado doméstico. 

Sato e Angelo (2007) observam que no Brasil, tecnologias modernas na 

produção do vinho têm permitido obter uma bebida de boa qualidade superando-se 

limitações do terroir, ou qualidades específicas locacionais, de terra e clima, que 

possibilitam um vinho superior. Um dos diferenciais observados está no rótulo que é 

apresentado com a marca e a denominação da vinícola, o país de origem, o grau 
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alcoólico e o varietal, enquanto que em outros países europeus tradicionais não se 

expressa a uva utilizada e sim a região produtora. 

O crescimento significativo do comércio internacional de vinho e sua 

transformação em produto global, conforme citado por Roese (2008), devem-se, 

principalmente, ao surgimento de uma demanda mundial ávida por produtos de alta 

qualidade, com alto valor agregado e com características bem específicas, 

interessada em ofertas e produtos diferenciados. A partir de então surgem novos 

mercados produtores de vinhos de maior qualidade, como os países: Chile, 

Austrália, África do Sul, Estados Unidos e Argentina. 

Meirelles, Rebelato e Rodrigues (2011) explicam que o aumento do comércio 

internacional coloca as vinícolas brasileiras, que tradicionalmente produziam vinhos 

de baixa qualidade e elaborados a partir de cepas americanas e híbridas, diante de 

um novo e mais elevado patamar concorrencial, forçando estas empresas a 

conquistar novas habilidades tecnológicas e comerciais para poder sobreviver no 

mercado.  

Observa-se, ainda, que o Brasil se situa em uma fase inicial das exportações 

de vinho, e, com isso, o processo de internacionalização do setor, com a busca de 

uma pauta diversificada de países compradores e com o foco no reconhecimento do 

vinho brasileiro a partir de diversas estratégias que caracterizam o país de origem. 

Contudo, apesar de a indústria vinícola brasileira encontrar-se no início da sua 

reconfiguração produtiva e comercial, observam-se avanços significativos 

decorrentes das iniciativas de algumas empresas vinícolas em enfrentar os 

obstáculos inerentes à crescente liberalização do comércio internacional.  

A cadeia produtiva de vinhos é relevante fonte de ocupação da mão de obra, 

tanto na indústria quanto na agricultura, pelo seu encadeamento com o cultivo da 

uva, feito, em geral, nas pequenas propriedades e na agricultura familiar 

(MEIRELLES; REBELATO; RODRIGUES, 2011). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN) (2013), a área de 

produção vitivinícola no Brasil soma 83,7 mil hectares, com vinhedos estabelecidos 

desde o extremo sul do país a regiões situadas muito próximas ao equador, estando 

dividida em seis regiões: Serra Gaúcha, Campanha, Serra do Sudeste, Campos de 

Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, Planalto Catarinense em Santa Catarina e 

Vale do São Francisco, no Nordeste do país.  
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Em razão da diversidade ambiental, existem polos com viticultura 

característica de regiões temperadas, com um período de repouso hibernal; polos 

em áreas subtropicais, nos quais a videira é cultivada com dois ciclos anuais, 

definidos em virtude de um período de temperaturas mais baixas, no qual há risco 

de geadas; e polos de viticultura tropical, nos quais é possível a realização de podas 

sucessivas, com a realização de dois e meio a três ciclos vegetativos por ano.  

A produção de uvas, conforme dados do Wines of Brasil, corresponde à 

ordem de 1,2 milhão de toneladas/ano. Deste volume, aproximadamente 45% são 

destinados ao processamento, para a elaboração de vinhos, sucos e outros 

derivados, e 55% comercializados como uvas de mesa. Do total de produtos 

industrializados, 77% são vinhos de mesa e 9% são sucos de uva, ambos 

elaborados a partir de uvas de origem americana, especialmente cultivares de Vitis 

labrusca, Vitis bourquina e híbridos interespecíficos diversos. Cerca de 13% são 

vinhos finos, elaborados com castas de Vitis vinifera; o restante dos produtos 

industrializados, 1% do total é derivado da uva e do vinho. 

Grande parte da produção brasileira de uvas e derivados da uva e do vinho é 

destinada ao mercado interno. O principal produto de exportação, em volume, é o 

suco de uva, sendo cerca de 15% do total destinado ao mercado externo; apenas 

5% da produção de uvas de mesa é destinada à exportação e menos de 1% dos 

vinhos produzidos é comercializado fora do país.  

Referente ao consumo no mercado brasileiro do total de vinhos finos 

consumidos em nosso país, ainda é muito baixo, apenas 20% são brasileiros, 

enquanto 80% são de vinhos importados. Conforme dados do Wine Institute (2010), 

o Brasil, no ano de 2008, estava na 101ª posição no ranking mundial de consumo 

com apenas 1,81 litros de vinhos per capita ao ano. 

Porém, o mundo inteiro ainda está descobrindo o vinho brasileiro; para tanto, 

o Brasil tem desenvolvido uma capacidade excepcional para a produção de vinhos 

de qualidade. Atualmente, o país é considerado uma das melhores regiões no 

mundo para o cultivo de uvas destinadas à produção de vinhos espumantes. O 

Brasil exporta hoje vinhos para 22 países; entre os quais Estados Unidos, 

Alemanha, Inglaterra e República Tcheca. 

Conforme Silveira-Martins, Rossetto e Anana (2013), os produtos brasileiros 

existentes estão continuamente sendo melhorados com o incremento de novas 

tecnologias, como barris de inox, tipos de parreiras (sistema latada ou GDC); 
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segundo o Sindivinho (2012), Uvibra (2012), Fecovinho (2012) e Ibravin, (2012), a 

qualidade crescente do vinho brasileiro é atestada por críticos nacionais e 

internacionais; nos últimos anos os vinhos do Brasil conquistaram mais de 2.500 

medalhas pelo mundo.  

Assim, visualiza-se que os gestores do setor vinícola brasileiro recebem uma 

grande carga de responsabilidade de como melhor gerir seus recursos, a fim de 

equalizar as atividades da empresa (entre criar e melhorar), observando a influência 

desafiadora do ambiente, para o alcance do melhor resultado possível. 

De acordo com Monticelli et al. (2013), as dificuldades enfrentadas pelo 

produto: vinho brasileiro no mercado internacional não estão relacionadas à sua 

qualidade, mas ao chamado custo Brasil, envolvendo elevados tributos, 

infraestrutura precária, ausência ou existência de tratados bilaterais, excesso de 

intermediadores na comercialização do produto, barreiras fitossanitárias e atuação 

limitada ou precária de instituições governamentais. Como alternativa a vinícola 

brasileira se internacionaliza ou ela perderá competitividade, inclusive no mercado 

doméstico, pois o mercado internacional gera um aprendizado imensurável. 

 

4.1 O PROJETO WINES OF BRASIL 

 

Considerando o aumento da competição internacional do mercado de vinhos 

no Brasil, as vinícolas brasileiras foram conduzidas a discutir suas estratégias e 

buscar o mercado externo como alternativa para reforçar sua competitividade 

(MONTICELLI, 2013).  

Para isso, em 2002, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do 

Sul (FIERGS), com o apoio da Agência de Promoção de Exportações (APEX) e pela 

UVIBRA e APROVALE, foi constituído um grupo de empresas do setor que 

decidiram trabalhar de forma associada e articulada na busca de novos mercados 

para o vinho brasileiro em forma de um consórcio de exportação. 

No ano de 2004, com o apoio da Agência Brasileira de Promoção à 

Exportação e Investimentos (APEX), o consórcio de exportação tornou-se um projeto 

setorial integrado (PSI) através de um acordo com o Instituto Brasileiro do Vinho 

(IBRAVIN), denominado de Wines of Brasil. 

O projeto tem como missão promover a qualidade do vinho brasileiro com 

valor agregado para o mercado internacional, para isto desenvolve um trabalho que 
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começa dentro das vinícolas, orientando produtores para os processos de 

exportações; também tem como objetivo divulgar o setor vinícola brasileiro em 

diferentes partes do mundo, com a participação em feiras enológicas e o contato 

direto com agentes do mercado internacional.  

Para isso, as vinícolas participantes do projeto contam com auxílio financeiro 

para participação nas atividades de promoção comercial. O projeto também 

proporciona a troca de experiências entre as empresas participantes. Além do 

fortalecimento da marca Brasil. 

Atualmente 38 empresas vinícolas participam do projeto (conforme lista 

apresentada no Anexo A), que tem como metas um maior reconhecimento do vinho 

brasileiro no mercado internacional, aumento do volume de exportações e do 

número de exportadores. As demais entidades atuam como parceiros e/ou 

capacitadores, como IBRAVIN, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), a Secretaria do Desenvolvimento e Promoção do Investimento 

Estado do Rio Grande do Sul (SDPI-RS), do setor vinícola (União Brasileira de 

Vitivinicultura – Uvibra e Associação Brasileira de Enologia – ABE), além da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e universidades da região 

Sul do Brasil. 

No ano de 2012 o projeto registrou uma ampliação de valor exportado, no 

número de países compradores e também de empresas participantes; o crescimento 

de 23% em volume e 6% em valor são índices positivos observados no balanço dos 

resultados das exportações de vinhos finos engarrafados no projeto Wines of Brasil, 

no ano de 2012. As vinícolas participantes do projeto contabilizaram US$ 3,25 

milhões de vendas para o exterior no ano de 2012, comparado com o montante de 

US$ 3,06 milhões em 2011. Na mesma comparação o volume exportado passou de 

705,6 mil litros do ano de 2011 para 868,7 mil litros no ano de 2012. Os resultados 

obtidos pelas empresas participantes do projeto representam 48% do valor total 

geral das exportações brasileiras de vinho. 

Conforme observado pela gerente do projeto Wines of Brasil, o mercado 

brasileiro tem muito espaço para crescer no mercado internacional, os resultados 

das ações realizadas nos últimos anos pelo projeto estão repercutindo e o Brasil tem 

ganhado atenção, também, em virtude de eventos esportivos, portanto, acreditou a 

gerente, que no ano de 2013 houve resultados ainda melhores para o setor. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS: A ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA 

INTERNACIONAL NA INDÚSTRIA VINÍCOLA 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados deste estudo, decorrentes da 

realização de entrevistas com os executivos responsáveis pelo departamento 

internacional das empresas vinícolas internacionalizadas do sul do país participantes 

do projeto Wines of Brasil delimitadas como amostra desta pesquisa. 

O Quadro 13 apresenta características referentes ao processo de 

internacionalização de cada empresa, denominadas de empresa 1 a empresa 10. 

 

Quadro 13 – Características relacionadas à internacionalização das vinícolas entrevistadas 

Caracterização das 
Vinícolas entrevistas 

Características referentes ao processo de internacionalização 

Empresa 1  Exporta para 22 países. Iniciou o processo de internacionalização no ano de 
2004, como a primeira vinícola brasileira a representar o Brasil no projeto Made In 
Brazil com vendas de vinhos finos brasileiros em duty-free de aeroportos 
internacionais. No ano de 2013 foi escolhida pela FIFA para criar o vinho 
licenciado oficial da Copa do Mundo 2014 e representar o setor vitivinicultor no 
maior evento esportivo do globo. 

Empresa 2  Pioneira na participação do projeto Wines of Brasil, exporta para 20 países. 
Iniciou as operações no mercado internacional em 2003 tem como objetivo se 
tornar uma marca global. É líder no mercado nacional de vinhos finos entre as 
vinícolas brasileiras, com cerca de 40% de market share. É a maior exportadora 
brasileira de vinhos e está entre as três principais produtoras de espumantes, com 
participação de 15% no mercado. Possui 6 acordos de joint ventures 
internacionais: com o Chile, Espanha, Argentina e Itália. 

Empresa 3  Projeta como uma vinícola Premium. Exporta para 18 países. Iniciou o processo 
de exportação no ano de 1997. Foi a primeira vinícola buscar a diversificação do 
segmento vinícola e construiu o primeiro Complexo Enoturístico do Brasil. 

Empresa 4  Inicio do processo de exportação de vinhos finos no ano de 2011 para o mercado 
chinês. É reconhecida entre as cinco maiores produtoras de espumantes do país. 

Empresa 5  Empresa reconhecida como uma das principais vinícolas do país. Exporta pra 14 
países. O processo de exportação iniciou em, porém tomou força a partir de 2004. 
É referência na elaboração de espumantes e frisantes no mercado nacional. 

Empresa 6 Exporta para 14 países. Reconhecida pela premiação entre um dos melhores 
vinhos do país na safra de 1999, consolidou-se no mercado de vinhos finos. 
Iniciou o processo de exportação no ano de 2005. 

Empresa 7  Iniciando o processo de exportação no ano de 2009, realizou a primeira 
exportação para a República Tcheca. Esta direcionando o foco da empresa na 
produção de espumantes. 

Empresa 8  Reconhecida como a Primeira vinícola brasileira a exportar, no ano de 1942, para 
a rede de varejo Macy’s em Nova York Primeira vinícola brasileira a obter o direito 
do uso do termo champagne no Brasil. Após período de exportações esporádicas 
no ano 2009 retomou o processo de internacionalização. 

Empresa 9 Iniciando o processo de exportação no ano de 2013. Recebeu o Prêmio Nacional 
de Inovação,  na categoria indústria. Representa as vinícolas catarinense no 
projeto Wines of Brasil. 

Empresa 10  É reconhecida como líder de mercado no varejo no Brasil em vinhos, suco de uva 
integral e cooler. Está presente em todo o mercado brasileiro e exporta para mais 
de 20 países. Iniciou as exportações com o vinho da Marca Marcus James no ano 
de 1983. 

Fonte: elaborado pela autora (2014). 
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O texto que apresenta a análise, foi organizado conforme as dimensões da 

OEI: Inovatividade Internacional, Assunção ao risco Internacional, Proatividade 

Internacional, Autonomia Internacional e Agressividade Competitiva Internacional 

com suas categorias e elementos. 

O Objetivo desta análise é identificar as práticas efetivas de OEI nas 

organizações e consolidar o conjunto de elementos da base conceitual de OEI sob o 

contexto internacional, sendo utilizado o software ATLAS.ti conforme descrito no 

capítulo 3 da metodologia. 

 

5.1 INOVATIVIDADE INTERNACIONAL 

 

Para analisar a dimensão Inovatividade Internacional da OEI foram apresentadas 

análises a partir das categorias e elementos propostos no modelo teórico de Martens 

(2009) e Freitas et al. (2012) adaptado neste estudo ao contexto internacional. 

As categorias e elementos da dimensão Inovatividade Internacional são 

apontados pela literatura conforme Quadro 9 do capítulo 2 (p. 60) como práticas 

empreendedoras organizacionais que caracterizam a Inovação em negócios 

internacionais. 

Knight e Cavusgil (2004) observam que a Inovação Internacional é uma 

dimensão fundamental para o sucesso das iniciativas internacionais, influenciando o 

desempenho das empresas em mercados internacionais. 

Dess e Lumpkin (2005) observam a inovatividde como a voluntariedade da 

organização em introduzir novidades e inovação visando ao desenvolvimento de 

novos produtos bem como novos processos. 

Knghit e Kim (2009) corroboram observando que a inovatividade sob o 

contexto internacional, é definida como a capacidade de desenvolver e introduzir 

novos processos, produtos, serviços ou ideias para os mercados internacionais. 

 

5.1.1 Novos Produtos e serviços para atender mercados internacionais 

 

A categoria novos produtos e serviços para atender mercados internacionais 

é analisada a partir das citações representadas na Figura 2 desenvolvida pela autora 

no software ATLAS.ti. e relatos no decorrer do texto. 
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Figura 2 – Novos Produtos e serviços para atender o mercado Internacional 

 

Fonte: elaborado pela autora com ATLAS.ti (2014). 

 

Considerando os relatos dos 10 executivos entrevistados, é possível constatar 

que existe o hábito de desenvolver novos produtos na maioria das organizações. 

Contudo, é necessário considerar que a indústria vinícola se caracteriza pela 

produção de produtos tradicionais, que devem ser elaborados conforme o terroir1 e 

varietais definidos pelo solo e cultivo das variedades para elaboração de vinhos. 

Apesar, das práticas relatadas pelos entrevistados demonstrarem o hábito de 

desenvolver inovações, estas não são identificadas como inovações radicais de 

produtos especificamente. As inovações que ocorrem são destacadas pela criação e 

elaboração das linhas de produtos e processos tecnológicos de produção. Conforme 

relata a entrevistada P1: 

 

Uma inovação que posso citar foi iniciar o recebimento das uvas por 
gravidade foi uma inovação aqui no Brasil, assim como todo o estudo de 

                                                           
1
 Terroir. Uma palavra francesa que representa um número complexo de fatores que influenciam a 

biologia da videira determinando a qualidade final da uva e do vinho resultante. O termo foi criado em 
meados do século XIX quando Dubos e Laville, com base na centenária cultura vitivinícola 
borgonhesa, classificaram as vinhas segundo o seu Terroir.  
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terroir do solo, os tratamentos de solo, o estudo de cores, além de outros 
processos. (Entrevistada P1, QU1:36). 

 
A inovatividade para atender o mercado internacional nas empresas vinícolas 

internacionalizadas do sul do país está expressa principalmente no desenvolvimento 

de novas linhas de produtos e nas mudanças em produtos.  

Miller (1983) considera a inovatividade fundamental para a estratégia da 

organização. É elemento essencial que reflete o conceito em que as empresas 

buscam novas oportunidades tanto de produto, mercado quanto de inovação 

tecnológica. 

É possível verificar nos relatos dos executivos que procuram explicar a prática 

de como tais elementos são desenvolvidos em suas organizações para atender 

novos mercados internacionais: 

 

A linha Brazilian legends que são os mesmos produtos do Brasil, mas é 
outra linha que foi desenvolvida devido esta demanda de importadores que 
disseram: eu preciso de algo que remeta o Brasil, ao sol, alegria, essa linha 
tem esse nome, na verdade não são exatamente as lendas brasileiras, mas 
são 4 produtos, e o nome deles é Samba, Bossa Nova, Capoeira e Garota 
de Ipanema que são ícones do Brasil. (Entrevistada P2, QU2:1).  
 
Lançamos 2 novas linhas de produtos nos últimos 5 anos, uma que é o 
Faces o vinho elaborado para a copa foi direcionado ao mercado 
internacional. (Entrevistada P1,QU1:2 e QU1:3). 
 
Esse ano pela primeira vez a gente ta fazendo um corte diferente no vinho para 
uma rede da Inglaterra por uma demanda deles que quiseram fazer um estilo 
um pouco diferente, mas é em cima de uma quantidade que vai utilizar lá um 
tanque do nosso vinho para conseguir fazer...é o mesmo produto, mas um 
passa pela barrica de carvalho e o outro não passa, que dá um estilo diferente 
no aroma e no sabor, é um branco e um tinto, o tinto já é de um corte de uvas 
diferentes, eles querem uma exclusividade. (Entrevistada P3, QU3:1). 
 
A gente tem recebido muitos elogios por ter o mesmo estilo de produto, são 
vinhos mais frutrados, o Brasil tem um teor de álcool menor que Chile, que 
Argentina, e isto é uma tendência mundial que tá crescendo, então a gente 
é muito cotado por isso, por essa diferenciação. (Entrevistada P3, QU3:2). 
 
Estamos desenvolvendo 2 novas linhas, uma pra mercado interno e uma 
pra mercado externo, mas não tem nada a ver uma linha com a outra, o 
produto é bem diferente. (Entrevistado P4, QU4:1). 
  
Estamos desenvolvendo uma linha específica para o mercado internacional, 
uma linha de exportação com rótulo, catálogo, marca, não seria bem marca, 
com nome, porque a gente vai continuar trabalhando com a marca, porém 
você tem que ter um nome para esse vinho. (Entrevistado P4, QU4:2). 
 
Estamos desenvolvendo uma linha somente para exportação, isso também 
é algo que aconteceu muito recentemente, no início era basicamente os 
nossos produtos que a gente tinha no Brasil, oferecia lá fora, adaptava claro 
rotulagem para atender algumas especificações técnicas lá fora e 
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eventualmente alguma característica de produto, mas que fosse de fácil 
adaptação. Até porque no início os volumes não eram grandes, então não 
justificava grandes esforços para mexer na nossa linha pra vender poucos 
produtos. Com o tempo a gente percebeu que, uma coisa meio que óbvia 
mas que...não necessariamente o produto que você vende muito bem aqui 
no Brasil vai funcionar nos EUA, vai funcionar na Alemanha, vai funcionar 
na China, na Austrália, então, através de análises, de pesquisas, com 
participação em todas as feiras mais importantes lá fora, com certeza com o 
suporte da Wines e da APEX, a gente viu o que o consumidor queria lá fora, 
o que funcionava lá fora, o estilo de vinho, posicionamento de preço e 
rótulo, a garrafa, por exemplo a gente escolheu algumas opções que a 
garrafa era um pouquinho mais leve, que aqui no Brasil o pessoal não dá 
muita bola mas lá fora com certeza o pessoal dá. (Entrevistado P5,QU5:2). 
 
Além dessa linha de exportação se tu olhar nos últimos 2 ou 3 anos todos 
os nossos produtos mudaram muito. (Entrevistado P5, QU5:5).  
 
Tem um produto que outro foi desenvolvido para atender algum mercado, 
mas num estilo muito próximo do que é feito para o mercado interno, mas 
teve uma evolução no estilo do produto sim para um jeito mais internacional, 
um sabor mais internacional. (Entrevistado P6, QU6:1). 
 
A gente exportou agora um refrigerante de uva, mas é um suco integral 
gaseificado que foi exportado para Hong Kong é um produto novo no 
mercado internacional que não tem esse tipo de produto lá fora. 
(Entrevistada P8, QU8:4). 
  
A gente criou um diferencial de produto que a garrafa colorida com as cores 
do Brasil, verde, amarelo, azul... (Entrevistada P8, QU8:3). 
 
Nós desenvolvemos um conceito de produto desde a sua embalagem, 
marca, concepção, logo, qualidade, eu sempre desenvolvi um produto para 
o mercado internacional, eu já venho de fora e tenho uma visão do que é o 
mundo, então meu produto já foi feito pra uma exportação, ele já foi 
concebido com um visual adequado, desde a embalagem papel, leva o 
conceito de marca Brasil. (Entrevistado P9, QU9:1).  
 
Tem um espumante para o mercado dos EUA chamado carnaval, e também 
tem uma linha que é disponível para o mundo inteiro chamada Brazilian 
Soul... (Entrevistada P10, QU10:1). 
 
A gente tem produtos destinados à exportação são 6 produtos na linha 4 
vinhos e 2 espumantes... (Entrevistada P10, QU10:2). 

 

Percebe-se que o contato com o importador é bastante oportuno para a 

criação de novos produtos e também adequação das linhas já existentes. As 

entrevistadas P2, P3 e P8 relatam a importância deste canal de comunicação com o 

comprador internacional, sendo assim, direcionados os produtos que possam 

atender as necessidades destes potenciais mercados. 

  

Tem outro vinho também que se chama Alísios do Seival, Alísios é o nome 
dos ventos que sopram na região da Campanha, que foi desenvolvido em 
conjunto com o nosso importador da Inglaterra especialmente para aquele 
mercado e aí o envolvimento desse importador que é o maior distribuidor da 
Inglaterra, ou seja é o player do mercado, tem conhecimento, eles 
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participaram não só do briefing para a agência, para desenvolver este 
rótulo, mas também o comprador veio para cá para fazer o corte do vinho, 
exatamente como ele imaginava que deveria ser, então essa sinergia ela é 
fantástica e é o vinho que nós mais exportamos. (Entrevistada P2,QU2:2). 
 
A gente usa muito o feedback dos comprados, dos importadores, pra 
também ir melhorando e seguir uma tendência internacional, por exemplo, 
em 2005, nós participamos de uma feira na República Tcheca e um 
importador disse, vocês tem que ter um vinho rose, um espumante rose, 
naquela época no Brasil o rose era vista como de má-qualidade, como a 
sobra dos vinhos, não tinha uma boa visibilidade, mas ok, voltamos da feira, 
e por que não, começar a olhar para o futuro e aí até hoje a gente tem esse 
produto com um nome que na época a gente lançou pra ter um nome 
diferente no mercado que era Blusch, e hoje já Blusch não é bom, na época 
foi ótimo, mas agora a gente ta vendo pra retirar essa palavra, então 
algumas adaptações de produtos, por exemplo, os EUA queria muito um 
vinho Pinot Noir e porque não ter um Pinot Noir, mas sempre criando 
produtos que sejam viáveis também pro mercado brasileiro, porque é o 
nosso maior mercado, hoje 90 ou 92% é do mercado interno, cerca de 8% é 
exportação, a gente tem que olhar pros 2 lados... (Entrevistada P3, QU3:3). 

 
Estamos participando junto com o projeto Wines, com um importado 
contratado por nós junto com a APEX lá nos Estados Unidos, após ele 
visitar a empresa nos adequamos uma linha que já tem no mercado 
nacional que é com a cara do Brasil, com as cores do Brasil, para vender lá, 
também, nos estamos desenvolvendo agora a linha do suco e do vinho 
também com a mesma roupagem para oferecer não só pro mercado dos 
Estados Unidos, mas outros mercados também, indicado por ele. 
(Entrevistada P8, QU8:2). 

 

Analisando os relatos entende-se que a dimensão inovatividade internacional 

na categoria novos produtos para atender o mercado internacional comparada com 

as demais, é uma das categorias mais abordada entre as 10 empresas 

entrevistadas, sendo que 9 empresas explicam por meios de relatos práticos 

organizacionais como lançaram produtos característicos e/ou desenvolveram novas 

linhas de produto para atender especificamente o mercado internacional. 

O enfoque à inovação de produto é mencionado por Dess e Lumpkin (2005), 

quando caracterizam a inovatividade como a voluntariedade da organização em 

introduzir inovações por intermédio do desenvolvimento de novos produtos.  

Knight e Cavusgil (2004) concluem que a OEI reflete as práticas de inovação 

global da empresa na busca por mercados internacionais. O que corrobora com os 

achados de Martens (2009), que propõe e incrementa por meio de um novo 

elemento denominado de Produtos Globais na base conceitual da categoria de 

Produtos e Serviços na dimensão Inovatividade. O que se propõe nesse estudo é 

que este elemento complemente os elementos da base conceitual de OEI ampliando 

assim os elementos analisados.  

Percebe-se que a categoria Novos Produtos e serviços para atender mercados 
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internacionais é bastante evidenciada nas empresas entrevistadas. E considerada uma 

causa da dimensão de inovatividade internacional no setor vinícola. 

No Quadro 14 são apresentadas, de forma resumida, as principais práticas 

com exemplos de ações que podem contribuir na comprovação da pesquisa 

desenvolvida por Martens (2009), em relação aos elementos e das categorias da 

dimensão Inovatividade e incrementar o conjunto de categorias e elementos que 

caracterizem a OEI no contexto deste estudo. 

 

Quadro 14 – Práticas da categoria Novos Produtos e serviços para mercado Internacional 

 Identificar produtos inovadores em mercados internacionais concorrentes; 

 Pesquisar e acompanhar as tendências internacionais de produtos, embalagens, 
diversificação de uvas para atender o mercado internacional. 

 Fortalecer parcerias internacionais por meio de importadores players do setor.  

 Receber feedback de compradores e jornalista do mercado internacional com o objetivo de 
avaliar o que é desenvolvido visando adaptar os produtos às necessidades dos clientes. 

 Desenvolver produtos globais (que possam ser comercializados no mercado nacional e 
internacional) 

Fonte: Elaborado pela autora (2014). 

 

5.1.2 Inovação em processos para atuar em mercados Internacionais 

 

A categoria inovação em processos para atuar em mercados Internacionais e 

analisada a partir das citações apresentadas na Figura 3 desenvolvida pela autora 

no software ATLAS.ti. e discutida nos relatos dos entrevistados no texto a seguir: 

 

Figura 3 – Inovação em processos para atuar em mercados Internacionais 

 

Fonte: elaborado pela autora com ATLAS.ti (2014). 
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No que se refere a inovação em processos administrativos, tecnológica e, em 

produto e mercado, foi possível perceber que umas das formas de inovação 

praticada pelas vinícolas é a busca constante por melhores práticas nos processos 

tecnológicos de produção e elaboração de um produto que atenda as exigências do 

mercado internacional, conforme se observa nos relatos apresentados:  

 

O principal diferencial foi implantar a filosofia purista da vinícola que é um 
método bem particular de elaboração do vinho sem uso de carvalho, sem 
uso de madeira, sem o uso de correções enológicas, uma inovação no 
mercado tradicional do vinho. (Entrevistada P1,QU1:1). 

 
No início do processo de internacionalização em 2003 a empresa contratou 
um enólogo Francês justamente pra nos ajudar nessa adaptação do vinho 
pro mercado internacional e aí foi desde a procura das melhores regiões de 
terroir pra cada variedade de vinho e obviamente quando uma empresa 
exporta ela tem que tá mais preparada, o mercado demanda mais, é mais 
exigente, então ocorreu inovação com certeza em todos os processos que 
vai desde a viticultura até a comercialização nos mercados internacionais. 
(Entrevistada P2, QU2:4). 

 
Aí os importadores olhavam e diziam que era um rótulo italiano, muito 
clássico e quem vai comprar o vinho brasileiro geralmente é um consumidor 
jovem, atento, antenado e que quer degustar alguma coisa nova e ele não 
vai querer um rótulo tradicional, daí ele vai comprar um italiano, um francês, 
então vai ser mais difícil vender, e ai nós contratamos a Closings que é uma 
agência inglesa não só de desenvolvimento de designer de rótulos, mas 
também muito focada em posicionamento e aí eles refizeram o rótulo pra 
gente... ficou moderno e com o estilo mais adaptado ao contexto 
internacional que era o que o mercado queira. (Entrevistada P2,QU2:3). 
 
A gente criou uma linha junto com o departamento de P&D exclusiva para 
exportação, a gente decidiu que tinha que trabalhar nisso, para escolher o 
tipo de uva, o posicionamento do preço, para escolher o material etc...em 
conjunto com o pessoal da enologia, com o pessoal da produção, com o 
P&D, com o marketing e a diretoria, onde todos estavam envolvidos para 
constituir essa linha, demorou um ano e meio toda essa inovação no 
processo. (Entrevistado P5,QU5:4). 
 
A inovação da empresa está baseada em resgatar a história de qualidade 
que a empresa possui, pois foi a primeira a produzir espumante no Brasil, a 
1ª medalha que ela ganhou foi em 1913, por isso esse ano a comemoração 
do centenário da espumante no Brasil por ela ter sido a primeira a produzir, 
então tem muita parte assim de pioneirismo na parte de trazer leveduras 
importadas, foi a primeira vinícola quem trouxe e a primeira a produzir 
vinhos com as uvas brancas, foi a primeira a exportar no Brasil no ano de 
1942 esta parte pioneira traz o reconhecimento no mercado. (Entrevistada 
P8, QU8:1). 
 

Conforme relato dos entrevistados observa-se também as práticas de 

inovação nos processos relacionados à parte tecnológica de produção das vinícolas, 

o que corrobora com os estudos apresentados por Sato e Angelo (2007) quando 

observam que, no Brasil, tecnologias modernas na produção do vinho têm permitido 
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obter uma bebida de boa qualidade, superando-se limitações do terroir, ou 

qualidades específicas locacionais, de terra e clima, que possibilitam um vinho 

superior. 

 

Tem bastante investimento, na parte tecnológica é enorme, tanto para o 
aumento de quantidade de produtos, quanto pra melhoria de qualidade, 
nossa parte de vinificação, que é aonde começa o recebimento da uva, a 
empresa tem uma máquina que na América Latina é a única vinícola que 
tem, é uma máquina que quando você seleciona a uva pra ser processada 
faz um scaner da uva para ver qual é o grão que está e o que não está bom, 
além de toda a seleção manual tem a seleção da máquina, ela faz como se 
fosse uma foto da uva do padrão bom, quando ela detecta que tem um 
padrão diferente daquele ela já separa, e é uma inovação. (Entrevistada P3, 
QU3:4). 
 
Foi recém-aberto o departamento de pesquisa e desenvolvimento, faz uns 
dois anos e meio que agente colocou uma pessoa especificamente para 
essa parte, para desenvolvimento de produto, para pesquisa.  (Entrevistado 
P5,QU5:3). 
 
Fui buscar tecnologia de ponta que havia fora do Brasil, em países com na 
franca, na Alemanha, na Áustria, Itália, além de trazer adaptei as condições 
brasileiras, mudei bastante as maquinas e o conceito produtivo com novas 
máquinas e know how tecnológico. (Entrevistado P9, QU9:2).  
 
Por exemplo, agora a gente tá trazendo a máquina pra utilizar scroll cap, 
então também é uma inovação se tu não usar isso, até num momento não 
seria tão imprescindível, o mercado interno ainda não atende essa 
demanda, ainda estão pra opção da rolha, porém isso vai mudar, como tá 
mudando no mercado internacional, uma hora ou outra vai chegar aqui pra 
nós, então nós já estamos com isso, é uma inovação... (Entrevistado P4, 
QU4:4).  

 

Algumas outras situações merecem ser destacadas quanto às inovações 

administrativas, principalmente, por tratar-se de empresas em sua maioria familiares. 

Conforme Monticelli et al. (2013), as vinícolas brasileiras buscam a 

internacionalização como alternativa, ou ela perderá competitividade, inclusive no 

mercado doméstico, pois o mercado internacional gera um aprendizado imensurável 

como diferencial. Porém, algumas empresas entrevistadas mencionam as 

dificuldades para implantar um departamento de comércio exterior.  

Outra variável que se deve ressaltar referente ao processo de 

internacionalização é o volume da participação do mercado internacional, que não 

ultrapassa 20% a 30% do faturamento das vinícolas. Algumas mencionam até 8% do 

faturamento total, o que justifica, por muitas vezes, as empresas não possuirem um 

departamento especializado neste setor. 
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Em contrapartida, algumas empresas por atuarem no mercado internacional 

há mais tempo e já estarem internacionalizadas possuem estrutura adequada para 

competir no mercado internacional. 

 

Em 2008 que a empresa começou a se organizar e vislumbrou o mercado 
internacional como um canal, como um dos objetivos para a empresa, para 
o planejamento e pra se desenvolver também no mercado nacional, assim a 
gente acaba se profissionalizando em todas as áreas, acaba refletindo em 
tudo e a empresa amadurece mais rápido, é uma questão de...ou tu faz ou 
tu ta fora do mercado. (Entrevistada P1, QU1:6).  

 
A empresa é composta pelos fundadores que são 3 irmãos, meu pai e mais 
2 irmãos e nós somos em 8 herdeiros, e todos tão vivos, tanto que agora 
que a gente fez todo o processo de sucessão... A empresa na verdade foi 
profissionalizada, mas a gestão é controlada pela família... (Entrevistada 
P2,QU2:5). 
 
Existe um departamento de exportação desde 2003 quando iniciou o 
processo de internacionalização. A gente se especializa faz cursos disso ou 
daquilo por que realmente é importante e uma das coisas, por exemplo, o 
Fabiano que é o outro gerente que trabalha comigo, ele realmente se 
especializou nessa parte de questão de documentos, de certificados, então 
hoje ele é referência pras outras vinícolas mesmo. (Entrevistada P2,QU2:8). 
 
A empresa tá fazendo o departamento de exportação agora faz pouco 
tempo que foi formado 1 ano e 4 meses, alguns meses antes desse período 
foi feito um PPE que é o Plano Primeira Exportação com a APEX, 
desenvolvido pelo Wines of Brasil, depois disso foi constatado que a 
empresa deveria contratar alguém que valeria a pena investir nessa área, 
que ela estava deficitária, porque não tinha ninguém pra atender, e a partir 
daí começou-se a  procurar pessoas capacitadas... (Entrevistado P4, 
QU4:4). 
 
Foi realmente constituído um departamento de exportação foi a partir de 
2010, que a gente colocou as estratégias, que a gente colocou o nosso 
plano de ação algumas metas... então o departamento de exportação 
passou a fazer parte do planejamento estratégico da empresa...antes disso, 
as vezes tinha, as vezes não tinha, as vezes ficava pra algum profissional 
que cuidava de alguma outra área, acabava agregando também assuntos 
de exportação...agora esta profissionalizado. (Entrevistado P5, QU5:6). 
 
Antes de 2008, a empresa tinha somente 1 pessoa no departamento de 
exportação, então foi crescendo, foi aumentando o nº de pessoas pra 
trabalhar no comércio internacional e essas adaptações e as línguas 
também, por exemplo, o setor de compras consegue cuidar dessa parte 
porque falam inglês e espanhol senão não teria como, e eu fiquei só com 
exportação porque tá focado nisso, ... e também  a gente prioriza alguns 
mercados mais fortemente, cerca de uns 4 países pra trabalhar mais 
fortemente. (Entrevistada P3, QU3:7). 

 
Tivemos que treinar as pessoas para elas entenderem o que estavam 
fazendo, colocamos as pessoas pra aprender línguas, a rotatividade tem 
sido uma praga, mas aí a gente da família mesmo buscou especialização na 
area de comércio exterior também, basicamente eu atuo no departamento 
de comércio exterior. (Entrevistado P6, QU6:2). 
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O departamento foi reestruturado a partir de 2008, já existia, ele era 
pequeno e ainda não caminhava a passos largos, a gente não costumava 
participar de feiras, por exemplo, não tinha esta comunhão com o Wines of 
Brasil, não tinha tanto interesse em prospectar mercados, era um setor mais 
que caminhava bem devagarzinho. (Entrevistada P10, QU10:27). 
 

Ressalta-se que três vinícolas apontaram que não fizeram inovações 

administrativas, porém afirmam ser necessário para dar continuidade à 

internacionalização das empresas. 

Quando tratou a inovação nos processos de tecnologia, cabe considerar 

alguns relatos que afirmam a busca por melhores práticas nos processos de 

desenvolvimento de produtos, algumas das situações destacadas referem-se a 

certificações de qualidade dos produtos, entre elas ISSO, HACCB e selo Fair Trade. 

 

A empresa tem também 2 certificações internacionais, uma de qualidade e a 
outra que á a ISO 22.000 que é de segurança alimentar, são raras as 
vinícolas que tem isso... esta questão da rastreabilidade, ou seja, qualquer 
problema, qualquer coisa num a garrafa a gente olha o nº do lote e tem todo 
o histórico desde o dia que foi colhida a uva, em que tanque que foi 
processada. (Entrevistada P2, QU2:6).  
 
Foi a primeira vinícola da serra gaúcha a conquistar o ISO 9001:2008 e a 
ISO 14001:2004, sendo atestada pela responsabilidade no Sistema de 
Gestão Ambiental. (entrevistada P10, QU10:3). 
 
Agora a gente vai se certificar na ISO 22000 que é a de segurança 
alimentar, plano de HACCB, então existe muita exigência principalmente da 
Europa pra produção, pra qualidade, pra controle de rastreabilidade. 
(entrevistada P10, QU10:4).  
 
É a primeira vinícola brasileira a obter o selo Fair Trade (de comércio justo). 
Apenas Chile e África do Sul possuem esta certificação, a empresa acredita 
que processos de certificação como esse são fundamentais para a 
manutenção do equilíbrio e qualidade dos seus produtos. (Entrevistado P5, 
QU5:6). 

 

Após análises observa-se que a categoria inovação em processos para atuar 

em mercados internacionais foi destacada na maioria dos relatos dos executivos, 

como uma preocupação para atuar no mercado internacional. 

Shumpeter (1982) observa que esta categoria de inovações em processos 

caracteriza a busca por uma melhoria contínua em processos produtivos 

tecnológicos, em gestão e também na atuação comercial.  

Para fortalecer a inovação em mercado, os entrevistados destacam a 

participação do projeto setorial Wines of Brasil, como um propulsor na inserção e 

fortalecimento da marca Brasil no cenário internacional: 

http://www.vinicolaaurora.net/site/comum/img/certificacoes/ISO9001_2008.pdf
http://www.vinicolaaurora.net/site/comum/img/certificacoes/ISO14001_2004.pdf
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Através desse projeto chamado Wines of Brasil a gente começou a 
participar das feiras internacionais, porque nas feiras a gente conseguia 
buscar negócios, manter relações e conhecer os importadores, conseguia 
entender um pouco esse cenário que não tinha histórico no Brasil. 
(Entrevistada P2, QU2:35). 
 
O projeto Wines é muito importante porque em primeiro lugar a gente tá 
vendendo o país, como o país produtor de vinhos, o Brasil, sozinhos nós 
não temos força, então a gente precisa vender sempre o setor do Brasil e 
depois vai do trabalho de cada vinícola pra conquistar seus resultados 
internacionais, então, uma coisa reflete na outra. (entrevistada P1, QU1:38). 

 

O setor prepara-se de forma incremental para esta melhoria de processos e 

busca por mercados, conforme corroboram Silveira-Martins, Rossetto e Anana 

(2013). Os produtos brasileiros existentes estão continuamente sendo melhorados 

com o incremento de novas tecnologias, como barris de inox, tipos de parreiras, 

resultando na qualidade crescente do vinho brasileiro que é atestada por críticos 

nacionais e internacionais.   

A categoria inovação em processos para atuar em mercados internacionais é 

percebida neste estudo como a causa da dimensão de inovatividade internacional 

no setor vinícola. 

No Quadro 15 são apresentadas, de forma resumida, as principais práticas 

com exemplos de ações que podem contribuir para o incremento dos elementos e 

categorias da dimensão Inovatividade e possibilitando assim desenvolver o conjunto 

de categorias e elementos que caracterizem a OEI no contexto deste estudo. 

Propõe-se inserir o elemento: Participação em clusters e Projetos setoriais, e 

ou desenvolvimento de alianças estratégicas para operar em mercados 

internacionais. 

 

Quadro 15 – Práticas da categoria inovação em processos para atuar em mercados Internacionais 

 Fazer uso de modelos de qualidade a exemplo das certificações; 

 Importar novas tecnologias para melhorias e diferenciações nos processos produtivos . 

 Realização de ações comerciais conjuntas com o projeto setorial Wines of Brasil. 

Fonte: Elaborado pela autora (2014). 

 

5.1.3 Recursos financeiros 

 

A categoria Recursos financeiros da dimensão Inovatividade Internacional é 

analisada a partir das citações apresentadas na Figura 4 desenvolvida pela autora 

no software ATLAS.ti. e relatos dos entrevistados. 
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Figura 4 – Recursos Financeiros 

 

Fonte: elaborado pela autora com ATLAS.ti (2014). 

A partir do relato dos entrevistados é possível observar as práticas de 

investimento em inovações das empresas vinícolas internacionalizadas para atuação 

no mercado internacional. A maioria das empresas não destina um percentual 

específico de faturamento para inovação, porém investe em processos de pesquisa 

e desenvolvimento de produtos e mercados para atuar de forma internacional. As 

empresas destacam essa prática em seus relatos: 

 

Na verdade esse recurso que tem pra inovação ele não tá tão separado 
Brasil e exterior, hoje não dá pra separar o Brasil do restante do mundo, se 
tu pegar, por exemplo São Paulo tem 30 mil rótulos disponíveis naquele 
mercado, então nós temos verba do departamento de exportação só que ela 
é pequena e está muito mais voltada pra questões comerciais e de 
promoção, mas é claro, por exemplo se a gente contratar uma empresa que 
realmente atue e tenha clientes globais vai fazer a diferença, então a 
empresa entende que isso é importante embora seja bem mais caro do que 
contratar talvez uma empresa daqui, mas eu acho que esta questão da 
inovação ela está muito mais na empresa em geral, as inovações elas vão 
ser usadas tanto no Brasil quanto no exterior, é pra vinícola em si de forma 
geral. (Entrevistada P2, QU2:7).  
 
Nós temos uma verba de marketing na nossa formação do preço do 
produto, ela já é feita em cima do custo do produto pro mercado interno mas 
claro sem os impostos, não é muito grande justamente pra gente não ficar 
muito caro pro mercado externo, porque o Brasil ainda não é muito 
conhecido neste mercado, e pra não deixar o produto inviável, além disso a 
gente procura os mercados prioritários como por exemplo Alemanha, assim 
a gente pode ver qual o resultado. (Entrevistada P3, QU3:8). 
 
Não tem valor financeiro estipulado, o que acontece, o difícil é que mercado 
internacional não dá muito resultado em questões financeiras no começo, e 
é um valor que para retornar é bem complicado, mas a nossa ideia é o que, 
trabalhar isso para desenvolver também o mercado interno, isso dá muito 
marketing, dá muita visibilidade para empresa, principalmente 
qualitativamente, é uma busca forte que a gente tem, porque antes a 
vinícola era vista com produtos de baixa qualidade, então se está tentando 
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mudar isso, investindo recursos para melhorar a qualidade dos produtos. 
(Entrevistado P4, QU4:22). 
 
A gente teve um Upgrad muito grande em investimentos, em melhoria de 
processos para aumentar a qualidade do vinho que antes a gente não tinha, 
não só nossa empresa, mas toda indústria brasileira, porque o Brasil 
sempre foi muito fechado em tudo e inclusive no vinho, há 10, 12 anos ele 
começou abrir mais as portas, começou a entrar mais vinho estrangeiro e 
certamente a gente foi forçado a mudar, porque se a gente não tivesse 
investido em qualidade, enfim [...] (Entrevistado P5, QU5:1). 
 
A gente tem recursos proporcionais aos resultados que apresentam, nos 
últimos 4 ou 5 anos a gente vem aumentando a evolução, nos últimos 2 
anos agente cresceu basicamente 100 %, a gente dobrou o faturamento 
exportação, então claro que o investimento sempre vai crescer nesse 
sentido. Estamos em 14 países, tem países que a gente foca um pouco 
mais, que a gente investe um pouco mais em promoção outros não, 
depende do potencial de cada um, nos EUA é enorme, tem muita coisa pra 
fazer lá pra crescer então com certeza a gente orienta muito mais os nossos 
recursos lá, direciona pros mercados prioritários. (Entrevistado P5, QU5:7). 
 
Este percentual não é tão grande, em torno de 2 a 3%, nós desenvolvemos 
também tecnologias de mercado, de comercial, não adianta fazer o vinho e 
achar que vamos vender aqui a distância, não é só com tanques mais 
modernos, com máquinas mais modernas, mas também com campanhas, 
promoções, degustações para o mercado internacional. (Entrevistado P6, 

QU6:3). 
 
Destinamos 5% do percentual de marketing para mercado internacional 
assim como para mercado nacional, a gente já viu que tem países que vai 
precisar de muito mais. (Entrevistada P8, QU8:6). 
 
Nós estamos dando um enfoque bem grande neste quesito esse ano, 
começamos a participar de feiras, ta tendo uma ênfase boa, claro que a 
gente assim esta focando nos mercados que a gente já esta atuando nos 
mercados na América Latina. Praticamente a nossa empresa ainda ta 
terminando um investimento inicial, ainda to investindo e tudo em processos 
diferentes do que atuava anteriormente. (Entrevistada P8, QU8:5). 
 

Conforme Covin e Slevin (1989) e Martens (2009) uma das formas de medir a 

inovatividade é por meio do investimento destinado para pesquisa e 

desenvolvimento pelas empresas. Em relação ao elemento assegurar investimentos 

em pesquisa e desenvolvimento, mesmo com alguma dificuldade, para atender 

mercados nacionais e internacionais percebe-se que é de suma importância para as 

empresas manterem-se competitivas no mercado internacional e também no 

mercado nacional. 

Considerando também a concorrência internacional oriunda da abertura dos 

mercados e do processo de internacionalização de concorrentes dos mais diversos 

países como: Chile, Argentina, Europa, entre outros, conforme descrevem os 

relatos: 
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A empresa assegura sempre o investimento em pesquisa porque estas 
pesquisas são contínuas, não é necessariamente para um mercado 
específico, mas pro padrão que a gente quer manter e sempre atingir um 
padrão de produto final. A gente acredita que tem que ter a mesma 
consistência, tanto pro mercado interno, quanto externo. (Entrevistada P1, 
QU1:5). 

 
Nós queremos ser uma vinícola ícone em espumantes brasileiro. Faz um 
mês que chegou uma máquina pra fazer espumante do método tradicional 
onde a fermentação ocorre dentro da garrafa, é um máquina que custou 
bem caro, foi um investimento bem alto...com certeza vai demorar um tempo 
pra retornar, estamos sempre inovando, na parte de vinhedos também, com 
técnicas de plantio mais apuradas. (Entrevistada P3, QU3:8). 

 
Estamos investindo muito no departamento de pesquisa e desenvolvimento 
pra melhorias do produto... se tu olhar nos últimos 2 ou 3 anos todos os 
nossos produtos mudaram muito [...] (Entrevistado P5, QU5:8). 
 
Em termos de tecnologia sim a gente vem investindo, o próprio maquinário 
de sucos e uma tecnologia nova, hoje somos uma das empresas que tem 
uma das melhores tecnologias no Brasil, a parte da produção de vinhos a 
gente ainda tá com investimentos que deverão ser feitos ao longo dos 
próximos três anos. (Entrevistada P8, QU8:8). 
 
Nós fomos ganhadores do premio nacional de inovação 2012, no quesito 
indústria, a empresa ganhou pela inovação tecnológica de gestão, de 
produto de conceito, então nos passamos acho que no pior crivo que existe 
hoje no Brasil com auditorias externas... isso aconteceu porque investimos 
desde o início da instalação da vinícola em tecnologia, em inovações 
tecnológicas. (Entrevistado P9, QU9:3).  
Sim, para a produção vinícola, para a tecnologia em produção, por exemplo 
o enólogo responsável pelos espumantes estava em Portugal, o chefe do 
engarrafamento foi pros EUA conhecer novas técnicas de envase de suco, 
ele foi pros EUA no mês de agosto, em 2010 essas 2 pessoas foram pra 
Itália... pra conhecer novos processos, novas tecnologias que estão pelo 
mundo. (Entrevistado P10, QU10:5). 

 

Em relação à categoria Recursos Financeiros cabe ressaltar que praticamente 

todas as empresas pesquisadas destinam recursos financeiros para inovação, 

porém, não destinam recursos especificamente para inovações de produtos para o 

mercado externo. Elas não deixam de investir em inovação quando é identificada 

uma necessidade ou demanda internacional. 

Conforme corroboram Silveira-Martins, Rossetto e Anana (2013), visualiza-se 

que os gestores do setor vinícola brasileiro recebem uma grande carga de 

responsabilidade de como melhor gerir seus recursos, a fim de equalizar as 

atividades da empresa (entre criar e melhorar), observando a influência desafiadora 

do ambiente, para o alcance do melhor resultado possível. 

A categoria Recursos financeiros é associada à inovatividade internacional, 

principalmente no que se refere aos investimentos destinados à inovação para 

buscar novos mercados internacionais. 
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No Quadro 16 são apresentadas, de forma resumida, as principais práticas 

com exemplos de ações em relação aos elementos e categorias da dimensão 

Inovatividade, possibilitando assim, incrementar o conjunto de categorias e 

elementos que caracterizem a OEI no contexto deste estudo. 

 

Quadro 16 – Práticas da categoria Recursos Financeiros 

 Investimos em tecnologia produtiva e em inovações tecnológicas. 

 Investimento e um produto Global para atuar no mercado brasileiro e internacional 

 Assegurar recursos para o investimento em pesquisa e desenvolvimento para melhorar a 
qualidade do produto para atender mercados internacionais. 

 Realização de parcerias com universidades e centros tecnológicos, a fim de buscar 
desenvolvimento e melhorias na qualidade do vinho. 

Fonte: elaborado pela autora (2014). 

 

5.1.4 Pessoas 

 

A categoria Pessoas da dimensão inovatividade internacional trata 

especificamente dos recursos humanos comprometidos com as atividades de 

inovação para atender os mercados internacionais, sendo analisada a partir da 

Figura 5 desenvolvida no software ATLAS.ti. 

 

Figura 5 – Pessoas 

 

Fonte: elaborado pela autora com ATLAS.ti (2014). 

 

Esta categoria trata dos recursos humanos comprometidos com atividades de 

inovação, percebendo-se que nas vinícolas entrevistadas a atuação no mercado 

internacional é vista como uma alternativa imprescindível para o desenvolvimento das 

empresas, sendo registrados claramente nos relatos das empresas 1, 5, 9 e 10 o 
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comprometimento da equipe nos processos de inovatividade internacional. 

 
Na última feira que a gente foi na França a gente levou uma equipe, 
digamos assim eu trabalhei no dia-a-dia, a exportação é comigo, os 
contatos, mas foi na nossa diretora executiva que também domina e 
gerencia toda a parte de marketing, foi o nosso diretor técnico que já foi em 
milhares de feiras mas é sempre bom ir também, foi o nosso supervisor de 
produção pra conhecer e foi a nossa gerente de pesquisa e 
desenvolvimento, a nossa gerente de produtos. (Entrevistado P5, QU5:10 e 
QU5:11). 
 
Todos com a mesma visão, tem que estar, ter esta consciência da empresa 
pra enxergar onde a gente quer chegar...desde a enóloga, até a equipe de 
vendas, de atendimento aqui mesmo no varejo, no administrativo, o pessoal 
da produção, sabem que o nosso produto tem que ter um padrão 
internacional de qualidade que vai refletir no sucesso de todo mundo. 
(Entrevistada P1, QU1:8).  
Muito, para você ganhar o prêmio tem que haver participação dos 
funcionários, e aqui nós temos a participação no desenvolvimento direto dos 
produtos, quem faz a geleia, volta e meia está apresentando novas receitas, 
novas formas de fazer, meu pessoal tem essa liberdade de desenvolver 
produtos novos. (Entrevistado P9, QU9:6). 
 
Sim todas as áreas da empresa estão interligadas trabalhando em conjunto 
visando o mercado internacional, em projetos específicos obviamente. A 
gente tem muitas demandas específicas, coisa que dá pra fazer agora e 
coisas que não dá, coisas que a gente pode investir porque sabe que vai ter 
um retorno daqui 2, 3 anos e o pessoal sabe disso. (Entrevistado P5, 
QU5:12)  
 
Sim, juntamente com os demais setores da empresa, é um trabalho bem 
integrado, o departamento de exportação existe a bastante tampo, ele era 
pequeno e ainda não caminhava a passos largos,  agente não costumava 
participar de feiras por exemplo, não tinha esta comunhão com o Wines of 
Brasil, não tinha tanto interesse em prospectar mercados, era um setor mais 
que caminhava bem devagarzinho, então este setor foi reestruturado a partir 
de 2008. (Entrevistada P10, QU10:7). 
 
Sim, está integrado com os demais setores da empresa, o diretor 
administrativo mesmo já foi da exportação, já foi do marketing, foi do 
comercial, foi financeiro, passou por todas as áreas, só não foi da produção, 
então ele consegue entender um pouco de cada, mas a formação dele de 
ensino médio é enologia, então ele entende de tudo do mercado do vinho. 
(Entrevistada P10, QU10:6). 

 

Miler e Friesen (1982) e Covin e Slevin (1989) associam os recursos humanos 

comprometidos com atividades de inovação, com a inovatividade do comportamento 

empreendedor organizacional. Isso possibilita desenvolver recursos e processos 

inovadores com maior frequência e competitividade. 

As empresas do setor vinícola direcionam o investimento no setor de recursos 

humanos a pessoas especialistas no processo produtivo de vinhos, sendo estes 

conhecidos como os enólogos e também sommeliers. Alguns exemplos coletados 
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nas entrevistas retratam o investimento no departamento de enologia 

comprometidos com atividades de inovação. 

 

A gente tem algumas colaborações internacionais e o mais importante que é 
a enóloga principal é brasileira, mas tem experiência na Europa, ela 
trabalha em vinícolas bem importantes na Itália com o Grupo Ferrari, então 
acaba tendo um intercâmbio constante, trazendo também inovação. 
(Entrevistada P1, QU1:7) 
 
A nossa equipe de enólogos, o mais novo, o mais Junior tem 15 safras de 
experiência, então é realmente uma equipe de ponta e super qualificada e 
experiente e isso também faz a diferença. (Entrevistada P2, QU2:9).  
 
Os enólogos um é uns dos proprietários da vinícola que é da família, 
fundador da vinícola, tá sempre viajando para buscar novos conhecimentos, 
visitando feiras internacionais na Itália, França, Austrália [...] também temos 
outro que está aqui a 18 anos [...] os dois juntos que fazem a composição e 
elaboração dos produtos, agora por exemplo, um deles está na França pra 
ver um a feira lá de máquinas e trazer, negociar algumas máquinas pro ano 
que vem, tá ele e mais um outro enólogo da vinícola que foram pra essa 
feira, são enólogos brasileiros, quando a gente decidiu focar em 
espumantes eles foram pra França pra ver o processo. (Entrevistada P3, 
QU3:9).  
 
Nós temos uma visão de enologia bem jovem, mas que já tem sete ou oito 
safras, a gente trabalha com uma equipe já bem antiga de cantineiros, mas 
a equipe de enologia é muito jovem, pra que, pra que a gente traga assim 
pro mercado produtos que vão ter aceitação que são jovens que são de 
uma categoria já olhando para o mercado tanto de exportação como 
nacional. (Entrevistada P8, QU8:7). 

 

Relacionando ao setor de departamento internacional, percebe-se um 

movimento de buscar pessoas especializadas para possibilitar a continuidade do 

projeto Wines of Brasil em negociações e participações de feiras internacionais em 

cada vinícola, principalmente no que se trata de mão de obra qualificada que 

entendam o mundo do vinho e que falem diferentes línguas e que conheçam o 

mercado internacional. 

 

Este ano estamos contratando uma pessoa específica de mercado 
internacional, a gente tá focando um pouco mais ano que vem então qual e 
nosso primeiro passo nesse semestre contratar umas pessoas, os dois 
então participar de algumas Feiras no exterior. (Entrevistada P8, QU8:9).  
 
Eu sou a gerente de relações internacionais da empresa, e nosso setor 
trabalha comprometido, por exemplo temos o outro gerente que cuida dos 
mercados europeus está conosco desde 2005, não sei se é uma coisa 
específica assim do mundo do vinho, mas uma coisa que passa uma 
credibilidade é a questão da tradição, eu sou da 4ª geração da família no 
Brasil e da 2ª geração na empresa, credibilidade pra atuar no mercado e 
tudo mais, então eu acho que estas vantagens fazem a diferença. 
(Entrevistada P2, QU2:11). 
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É interessante ter uma enóloga na parte comercial porque aí tu tem a visão 
do comércio e também do produto, de como fazer, do que fazer e tem 
outros enólogos trabalhando na parte do turismo e lá na vinificação pra 
fazer diferentes cortes dos vinhos. (Entrevistada P3, QU3:10).  
 
Foi realmente constituído um departamento de exportação foi a partir de 
2010, que a gente colocou as estratégias, que a gente colocou o nosso 
plano de ação algumas metas [...] então o departamento de exportação 
passou a fazer parte do planejamento estratégico da empresa. (Entrevistado 
P5, QU5:9). 
 

Pode-se afirmar que os elementos que fazem parte da categoria Pessoas, 

Recursos humanos comprometidos com atividades de inovação, foram mencionados 

pela maioria dos entrevistados, entre os que não mencionaram investimento em 

recursos humanos comprometidos com inovação, deve-se ao fato destas vinícolas 

estarem iniciando o processo de internacionalização, porém observam esta 

necessidade como parte do processo de internacionalização da empresa. 

A categoria Pessoas é associada como parte da inovatividade internacional, 

pois sem recursos humanos comprometidos com a inovação a internacionalização do 

setor e/ou da vinícola não é viável. 

No Quadro 17 são apresentadas de forma resumida as principais práticas 

com exemplos de ações em relação aos elementos e categorias da dimensão 

Inovatividade, possibilitando assim incrementar o conjunto de categorias e 

elementos que caracterizem a OEI no contexto deste estudo. 

 

Quadro 17 – Práticas da categoria Pessoas 

 Investimento no departamento internacional, para promover e fortalecer as ações da 
empresa no mercado internacional. 

 Contratação de enólogos com experiência internacional.  

Fonte: elaborado pela autora (2014). 

 

5.1.5 Criatividade para atuação Internacional 

 

A categoria Criatividade para atuação internacional da dimensão 

Inovatividade Internacional está atrelada ao conceito da organização engajar e 

apoiar novas ideias, novidades, experimentos e processos criativos para buscar 

novos mercados internacionais. A análise foi feita por meio das citações 

apresentadas na Figura 6 e relatados nos textos a seguir: 
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Figura 6 – Criatividade para atuação Internacional 

 

Fonte: elaborado pela autora com ATLAS.ti (2014). 

 

Os entrevistados apontam algumas práticas realizadas nas organizações 

que retratam os elementos da categoria Criatividade Internacional. Essas práticas 

estão direcionadas à questão da inovação para buscar mercados internacionais e 

ressaltadas como parte da cultura da empresa. Dess e Lumpkin (2005) destacam a 

importância da criatividade e da experimentação na geração de novos produtos, 

novos serviços e novos processos. Alguns exemplos são relatados nos trechos a 

seguir: 

 

Acho que isso é uma coisa que é cultural da empresa não tem como, ou tu 
tem ou tu não tem porque essa busca em sempre fazer algo melhor 
inovando usando criatividade atento às tendências nas necessidades do 
mercado é natural. (Entrevistada P1, QU1:11). 
 
[...] tem que ter essa abertura realmente de entender o consumidor e claro 
que a gente sabe que o vinho é um produto derivado da uva e que depende 
de condições climáticas, então não dá pra fazer exatamente o que se quer, 
tem que respeitar a questão da safra e tudo isso [...] mas precisa muito 
fazer pesquisa sobre o mercado internacional [...] no Brasil as vinícolas 
sempre venderam o que é tradição das famílias italianas que são as 
produtoras de vinho, só que lá fora não faz sentido, se eles quiserem vinho 
italiano eles vão comprar vinho italiano e não dos imigrantes italianos do 
Brasil, eles queriam ver isso, essa brasilidade, então [...] as vinícolas que 
exportam e as que não exportam é nítida a diferença, nas embalagens e 
nos rótulos e isso foi uma coisa que veio com essa experiência no exterior. 
(Entrevistada P2, QU2:13). 
 
A inovação e a criatividade é, faz parte da cultura da empresa, os 
proprietários da empresa são muito empreendedores, estão sempre com 
ideias na cabeça, as vezes eu penso ele vai pra casa e não dorme, não 
para quieto, tá sempre construindo, sempre inovando, pensando num nome 
novo para uma marca nova, numa garrafa diferente, sempre buscando uma 
coisa pra ser o diferencial. (Entrevistada P3, QU3:12). 
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Pra atender qual era a necessidade deles, então a partir disso eu também 
quis ir para a Alemanha, surgiu a oportunidade e eu quis ir não pra trabalhar 
na feira,  e sim pra conhecer como era o mercado em si, todo o processo lá 
da feira, e também aconteceu as visitas técnicas em algumas vinícolas e tal, 
então é bastante interessante, é muito conhecimento pra buscar 
informações, conhecer quais que são as tendências, as oportunidades. 
(Entrevistado P4, QU4:8).  
 
[...] a gente começou a trabalhar com essa linha específica tipo exportação  
a mais ou menos um ano, é muito recente, agora que a gente ta começando 
a crescer com ela, mas ainda todos os outros produtos a gente vende, a 
gente tem nossa linha que a gente atende os restaurantes aqui no Brasil e 
agente exporta também, tem linhas que funcionam bem e tem linhas que  a 
gente vê que só funcionam aqui e não funcionam lá fora, então não adianta 
forçar. Criamos esta linha pra nos dar mais opções e ferramentas... 
(Entrevistado P5, QU5:15). 
 
O processo de inovação e um estado natural da empresa, que é movido 
pela tecnologia, nossa meta, objetivo é inovação e a criatividade. 
(Entrevistado P9, QU9:8). 
 
Nós criamos um vinho para consumidores jovens que queriam vinho 
descomplicado, pra vender em Londres, um vinho acessível, descontraído 
do tipo, hoje eu não vou tomar cerveja e vou tomar um vinho, depois eles  
fizeram uma pesquisa, não exatamente de mercado, mas pra saber quem 
era o consumidor, quem tava comprando esse vinho e o principal cliente era 
uma rede de Pubs e  a venda estava concentrada na sexta feira  a noite pra 
jovens casais, ou seja, acertamos em cheio e isso é o mais importante, 
entender o mercado, conseguir, e quando a gente consegue importadores 
que de fato tão no negócio, isso faz toda a diferença, porque eles conhecem 
aquele mercado, conhecem o cliente por que as vezes não é questão da 
qualidade ou do preço só que não tá adequado pra aquela demanda. 
(Entrevistado P2, QU2:15 e QU2:13).  
 
Sempre tem um produto novo, sempre tem uma garrafa nova porque a 
gente pode agregar valor com uma garrafa mais elaborada, mais bonita e 
pra mim isso é inovação, fazer um rótulo que seja mais atrativo na prateleira 
onde os rótulos mudam de cor, as garrafas, as tampas, os produtos mesmo, 
o vinho orgânico é uma inovação, tem um moscato meio doce que foi 
lançado esses dias, a gente tem tanta tecnologia, recebe tanta uva boa, tem 
tantas variedades, então a gente pode manejar isso pra desenvolver 
produtos novos. (Entrevistada P10, QU10:9).  
 

O fato de as empresas buscarem o mercado internacional está atrelado, 

conforme corroboram os autores Meirelles, Rebelato e Rodrigues (2011), ao 

aumento da concorrência internacional, que coloca as vinícolas brasileiras, que 

tradicionalmente produziam vinhos de baixa qualidade e elaborados a partir de 

cepas americanas e híbridas, diante de um novo e mais elevado patamar 

concorrencial, forçando estas empresas a conquistar novas habilidades tecnológicas 

e comerciais para poder sobreviver no mercado. Isto faz com as vinícolas direcionem 

esforços criativos para o desenvolvimento de novos produtos e processos produtivos 

que possibilitem a inserção do vinho brasileiro no mercado internacional.  
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Zahra e Garvis (2000) observam que quando realizadas operações 

internacionais em uma empresa, as atividades empresariais podem proporcionar 

uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. 

 

O fato de a gente exportar aí sim é que ajuda no mercado interno, tem uma 
demanda maior pra inovação no mercado externo, vai desde a questão da 
embalagem até o estilo do produto. Então é nítida a diferença, nas 
embalagens e nos rótulos das vinícolas que exportam e as que não 
exportam, e isso foi uma coisa que veio com essa experiência no exterior. 
(Entrevistada P2, QU2:17). 
 
A inovação nos produtos para internacionalização é fundamental lógico que 
falta muitas coisas pra dizer que somos uma empresa internacionalizada, 
em muitas coisas a gente evoluiu, no momento que a gente criou uma linha 
específica pra exportação [...] (Entrevistado P5, QU5:15). 
 
 
O mercado internacional nos ajudou, junto com o próprio mercado nacional, 
ao longo da trajetória a aperfeiçoar o que a gente já vinha fazendo. O 
mercado internacional é uma grande escola, que acaba apontando 
tendências, você ta lidando com o que há de melhor no mundo e nos ajuda 
a ser mais competitivos ainda. (Entrevistada P1, QU1:37). 
 

Percebe-se que a maioria dos entrevistados aponta a necessidade de inovar, 

porém alguns fatores relacionados ao prazo de retorno de investimento para 

competir em mercados internacionais acabam limitando algumas iniciativas: 

 

Não tem algo estipulado diretamente para desenvolver a criatividade, o que 
acontece, o difícil é que não dá muito resultado em questões financeiras no 
começo, e é um valor que pra retornar é bem complicado, mas a nossa 
ideia é desenvolver novas coisas pra trabalhar, pra desenvolver também o 
mercado interno. (Entrevistado P4, QU4:23). 
 
A questão de inovação de produto a gente acaba se limitando a esta 
pequena estrutura, porque a gente lançou, por exemplo, um produto, um 
espumante ícone com 4 anos de maturação, um  espumante que leva 5 
anos pra ficar pronto, só que o que acarreta isso, eu não tenho um volume 
grande desse produto, como é um volume pequeno quando a gente vai 
fazer um rótulo, imprimir um rótulo, os custos disso são muito altos, 
diferente de uma grande empresa que consegue  inovar... as grandes 
inovam a cada 3 meses tem uma novidade no mercado, então nesse ponto 
a gente não tem [...] (Entrevistado P7, QU7:12) 

 

Jones e Coviello (2005) observam que empresas internacionais com 

comportamento empreendedor operam em mercados internacionais com vantagem 

competitiva. 

Os elementos da dimensão Inovatividade Internacional que fazem parte da 

categoria Criatividade para atuação Internacional foram explicitados pelos 

executivos de 7 empresas como práticas para buscar maior competitividade no 
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mercado internacional; portanto, manifestam-se nas organizações pesquisadas.  

Como achado deste estudo percebe-se que os elementos da categoria 

criatividade internacional estão associados como uma causa da inovatividade 

internacional, e apresentam forte relação com os elementos propostos nas 

categorias: novos produtos e serviços para atender mercados internacionais e 

processos de inovação para atuar em mercados internacionais.  

Lumpkin e Dess (1996) destacam que a tendência da empresa em participar 

e apoiar novas ideias, e os processos criativos pode resultar em novos produtos, 

serviços ou processos tecnológicos associados à criatividade e experimentação. 

No Quadro 18 são apresentadas as principais práticas com exemplos de 

ações que podem incrementar o conjunto de categorias e elementos que 

caracterizem a OEI no contexto deste estudo. 

 

Quadro 18 – Práticas da categoria Criatividade para atuação Internacional 

 Participação em eventos (feiras, degustações) concursos de premiações internacionais. 

 O processo de internacionalização do setor por meio da união em cluster.  

Fonte: Elaborado pela autora (2014). 

 

5.1.6 Diferenciação no contexto Internacional 

 

A categoria Diferenciação no contexto Internacional da dimensão 

Inovatividade trata das Iniciativas inovativas de difícil imitação por parte dos 

competidores para competir em mercados internacionais. A análise será por meio 

das citações apresentadas na Figura 7 e relatos nos textos a seguir: 

 
Figura 7 – Diferenciação no contexto Internacional 

 
Fonte: elaborado pela autora com ATLAS.ti (2014). 
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Nas entrevistas realizadas com os executivos, foram identificadas ações 

direcionadas para a criação de diferenciação em produtos/serviços como iniciativas 

inovativas. Também os processos de internacionalização das vinícolas oportunizam 

a diferenciação das vinícolas no setor. 

Pelos relatos dos entrevistados, percebe-se que a maioria das empresas, em 

algum momento, apresenta um diferencial em determinado produto e/ou processos 

para atender o mercado, algumas vezes em nível nacional e outras, até mesmo em 

nível mundial. Aqui são citados alguns exemplos dessas iniciativas: 

 
O comércio internacional é o diferencial né, quando tu inova tu tá na frente é 
um risco também, mas a percepção que tu agrega no produto na própria 
empresa tu acaba criando diferenciais [...] (Entrevistada P1: QU1:12). 
 
A vinícola tem uma das maiores caves de espumantes da América Latina 
como uma vinícola familiar que tem capacidade pra 6 milhões de garrafas e 
o consumo de espumante esta crescendo [...] (Entrevistada P3, QU3:13). 
 
As embalagens são bem inovadoras também e um diferencial da vinícola 
hoje, nós temos muita coisa personalizada. (Entrevistada P3, QU3:15). 
 
A gente tem produtos de custo-benefício muito interessantes, se você 
procurar no mercado você vai entender a questão do preço e depois 
degustando vai entender a questão do custo-benefício, e são produtos 
muito bons e já foram premiados em vários locais não somente nacional 
como internacionalmente, conseguem competir com muitos espumantes 
fora daqui superiores em alguns casos, precisa assim [...] da consciência do 
país, porque o brasileiro é muito de importar, isso tá na nossa cultura que a 
gente prefere o importado do que o nacional [...] (Entrevistado P4, QU4:9). 
 
A gente tenta diferenciar, lá fora os nossos concorrentes são os outros 
produtores, não são as vinícolas brasileiras, aqui dentro a gente compete 
em si, mas lá fora é diferente, a gente tem que se unir pra competir com os 
outros, pra mostrar Brasil antes de tudo e depois a nossa marca Brasil. 
(Entrevistado P5, QU5:16). 
 
O processo de inovação, acho que tem um pouco a ver com a essência da 
empresa ela tem muita coisa com pioneirismo, e isso que a gente quer 
resgatar, ela foi a primeira empresa a exportar pro mercado internacional, 
Foi a primeira empresa a contratar mulheres, a foi a primeira empresa 
assinar carteira pra funcionários, então tem muita coisa que ela e inovadora 
desde a sua construção, isso e uma coisa que a gente sim, vem resgatar 
isso este ano que é o posicionamento da marca, é essência dela, a gente 
procura trazer algo inovador, tanto que a gente tem varias coisas dentro do 
planejamento, pro centenário vamos replicar uma linha vintage que vai 
mostrar a década de 30/40/60/70 como eram feitos os espumantes naquela 
época, numa caixa de madeira e também a pessoa poderá comprar 
individual e isso pode ir pro mercado internacional, vai ser lançado em 2015. 
(Entrevistada P8, QU8:13 e QU8:12). 
 
A gente tem feito projetos com o Sebrae também mais pra parte comercial e  
de embalagens, fazemos também projetos com o Senai pra 
desenvolvimento de equipamentos, nós temos um em andamento, temos 
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um outro em andamento também pra trazer tecnologia de mídia pra dentro 
da vinícola, pro desempenho, pra espalhar o que tá fazendo ali. Fizemos 
projetos com a Unisinos, com a UFRGS, vai começar um outro agora com a 
Unisinos que tem a ver com o uso de design aplicado ao setor vinícola não 
só em questão de embalagem, mas designe em geral [...] (Entrevistado P6, 
QU6:6). 
 
Agora vamos soltar um suco de uva fizemos teste três anos, com processo 
exclusivo da nossa empresa, que vai ser difícil de imitar, que vai ser um 
sucesso absoluto no mercado, por que eu fui à contramão do que todos 
foram, mas o meu suco e imbatível, completamente inovador, e aí estamos 
desenvolvendo junto com o SEBRAE, com equipamentos com SENAI. 
(Entrevistado P9, QU9:5). 
 
Sempre tem um produto novo, sempre tem uma garrafa nova porque a 
gente pode agregar valor com uma garrafa mais elaborada, mais bonita e 
pra mim isso é inovação, fazer um rótulo que seja mais atrativo na prateleira 
onde os rótulos mudam de cor, as garrafas, as tampas [...] eu acho também 
que um produto com um bom custo benefício, tu pode comparar, os vinhos 
querendo ou não são mais em conta do que outros e de uma qualidade 
equivalente, tão ou mais barato que outros e a empresa lançou um keep 
cooler, que existe desde 85 e todo mundo já tomou keep cooler quando 
tinha menos idade, então é um produto que foi uma inovação no mercado 
brasileiro e seguiu, fizemos algumas exportações também para a Asia. 
(Entrevistada P10, QU10:10). 

 

Considerando que o diferencial do setor vinícola esta atrelado ao terroir, ou 

qualidades específicas da região de produção, de terra e clima, que possibilitam um 

vinho de qualidade superior, apresentam-se relatos de iniciativas inovativas em 

conceitos de melhoria de produto consideradas de difícil imitação até mesmo em nível 

de mercado internacional. 

 
Eu acho que a nossa empresa em relação às outras empresas brasileiras 
ela tem uma vantagem que ela atua em praticamente em todas as principais 
regiões produtoras do Brasil então a gente consegue entregar, por exemplo, 
pra um importador que queira importar vinhos do Brasil, se ele importar só 
da nossa empresa ele vai conseguir ter vinhos de diversas regiões, esse é o 
Nordeste até o Sul e isso é uma vantagem sim [...] (Entrevistada P2, 
QU2:18). 
 
A própria filosofia da empresa, o conceito purista único, que é um método 
bem particular de elaboração do vinho com a mínima interferência, sem uso 
de carvalho, sem uso de madeira, sem o uso de correções enológicas, que 
foi criado pela gente por um caminho próprio, como um método de trabalho 
mesmo que acaba refletindo no produto. (Entrevistada P1: QU1:10). 
 
Como a gente só trabalha com método tradicional ele vai ter tempos 
diferentes de maturação na nossa cave, então ele começa em 12 meses até 
60 meses, de 1 a 5 anos, então no rótulo a gente traz uma distinção e é 
uma inovação porque a gente chama; os uísques têm os anos de 
envelhecimento e nós temos os meses, então tem um medalha no rótulo 
indicando o tempo de maturação 12, 25, 36, 48 e 60 meses, então na 
prateleira o consumidor vai olhar qual a diferença, os dois são espumantes 
brut, mas qual a diferença um do outro, um é mais caro que o outro, por 
quê? (Entrevistada P3, QU3:14). 
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O que se tenta fazer é trabalhar com uvas não tão conhecidas olhando as 
tendências lá de fora, e aí a pessoa vai falar, tu trabalha com Marselan, com 
Teroldego, o próprio Tannat que pra nós já é mais familiar, mas lá fora não 
é tanto, porque a gente tem potencial, a gente tem qualidade e mostra. Olha 
você tem merlot, sim, mas o merlot teu todo mundo produz, ok, mas a gente 
tem outra uva que com certeza não é todo mundo que produz, como o 
tannat por exemplo, é porque a gente tem muita qualidade, tem que 
diferenciar dentro do vinho, do mesmo processo, nas variedades ou na 
promoção como o Brasil é uma região nova de grande potencial, a gente 
usa muito a marca Brasil lá fora que todo mundo simpatiza com ela, a gente 
usa porque ta todo mundo falando do Brasil agora por causa da Copa, 
tentando usar isso a nosso favor tentamos no ponto de venda lá fora, 
colocar algo mais alegre remetendo à brasilidade. (Entrevistado P5, 
QU5:17). 
 

A partir das entrevistas realizadas percebe-se que há pioneirismo em diversas 

empresas, mesmo que as iniciativas inovadoras não tenham tanta ênfase no 

mercado internacional e/ou se mantenham por pouco tempo e depois sejam 

copiadas pela concorrência. Algumas destas iniciativas são de mais difícil imitação, 

outras, de menor dificuldade. 

Um dos elementos destacados é que o setor vinícola, por tratar de diferentes 

varietais, pode trabalhar conforme possibilidade dos diferentes cultivos de solos 

com novos tipos de uvas, o que traz um conceito de um vinho diferente, com sabor 

mais leve e frutado, o que diferencia os vinhos brasileiros dos concorrentes 

internacionais, como Argentina, Chile e Uruguai. 

Sundqvist et al. (2012) corroboram quando observam que uma empresa como 

um conjunto de comportamentos associados com a criação do potencial de valor, 

que se manifestam como métodos proativos e inovadores, e uma ênfase na 

superação dos rivais, que visa novas descobertas, se assegura quanto à forma de 

explorar oportunidades nos mercados internacionais. 

Conforme Martens (2009) esta categoria permite a possibilidade de identificar 

o que a organização aponta de diferente em relação ao que o mercado apresenta. 

Nesse estudo também se identificou que todos os aspectos apontados como 

iniciativas inovativas de difícil imitação são contempladas também em outras 

categorias da dimensão inovatividade como desenvolvimento de inovações em 

produtos e novos processos para atuar em mercados internacionais. Porém cabe 

ressaltar práticas de produção em diferentes tipos de solo, apresentada pelas 

vinícolas como possibilidade de diferenciação internacional. 

 

 



106 

 

Quadro 19 – Práticas da categoria Diferenciação no contexto Internacional 

 Produção em diferentes tipos de solo (terroir) com varietais diferenciados. 

 Marca Brasil, associada à alegria e um vinho mais leve, mais frutado. 

 Produtos com custo-benefício para competir com vinhos internacionais no mercado 
brasileiro. 

Fonte: elaborado pela autora (2014). 

 

Percebe-se ainda que a diferenciação no contexto internacional é causa do 

processo de inovatividade internacional no setor vinícola. Os autores Knight e 

Cavusgil (2004) cororboram que a OEI reflete as práticas de inovação global das 

empresas, na proatividade em criar diferenciais em produtos e processos na busca 

por mercados internacionais. 

 

5.1.7 Elementos que caracterizam a dimensão Inovatividade Internacional 

 

Após analisar as categorias que permitem caracterizar a Inovatividade 

Internacional, a partir das entrevistadas realizadas com as empresas vinícolas 

internacionalizadas, cabem algumas considerações referentes à categoria Produtos 

e serviços para atender mercados internacionais e inovação em processos para 

atuar em mercados Internacionais. Eles apresentam maior ocorrencia nos relatos 

das entrevistas analisadas, o que ocorrre em menor ocorrencia nas categorias 

Criatividade para atuação internacional e Diferenciação no contexto Internacional, 

apesar de imprescindíveis. 

No Quadro 20 são descritas as práticas identificadas nos elementos da 

categoria Inovatividade internacional. Para tanto, propõe inserir novos elementos 

nas categorias, destacados em cor vermelho: 

Na categoria Produtos e serviços, conforme sugere Martens (2009), foi 

inserido o elemento Produtos Globais. Justifica-se, ampliar esta categoria, 

principalmente em por este estudo tratar do mercado de vinhos o qual se caracteriza 

pela internaiconalziação do setor. Roese (2008) corrobora que o crescimento 

significativo do comércio internacional de vinho e sua transformação em produto 

global devem-se, principalmente, ao surgimento de uma demanda mundial ávida por 

produtos de alta qualidade, com alto valor agregado e com características bem 

específicas. 

Na categoria Inovação em processos para atuar em mercados Internacionais, 

sugere-se inserir o elemento Participação em clusters e participaçãp em projetos 
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setoriais, também denominados de alianças estratégicas e/ou redes de 

relacionamento para operar em mercados internacionais. Chetty e Wilson (2003) 

argumentam que as redes de negócios permitem o acesso a diversos recursos 

necessários à estratégia de internacionalização da firma.  

Esta forma de organização de redes de empresa, e/ou cluster, segundo Luo, 

(2005) ainda fortalece as firmas em negociar coletivamente ampliando seu poder de 

competitividade e impondo novas barreiras de entrada, em países e setores 

caracterizados como later movers, o que caracteriza o setor vinícola brasileiro. 

 

Quadro 20 – Categorias e Elementos da dimensão Inovatividade Internacional 

Dimensões 
da OEI 

Categorias e Elementos da dimensão Inovatividade Internacional 

Categorias e elementos  Caracterização das empresas 

In
o

v
a
ti

v
id

a
d

e
 I
n

te
rn

a
c
io

n
a
l 

Produtos e serviços para 
atender mercados 
internacionais 
 
Novos produtos/serviços para 
atender especificamente o 
mercado internacional 
Novas linhas de 
produtos/serviços para 
operações em mercados 
internacionais. 
Mudanças em 
produtos/serviços e em linhas 
de produtos/serviços para 
atender mercados 
internacionais. 
Frequência de mudança em 
produtos/serviços e em linhas 
de produtos/serviços para 
atender mercados 
internacionais. 
Produtos Globais 

Empresa 1: Desenvolve frequentemente novas linhas 
de produtos para atender o mercado internacional 
(lançou 2 novos produtos nos últimos 3 anos, porém 
desenvolveu produtos Globais tanto para o mercado 
nacional e internacional). 

Empresa 2: Desenvolve novos produtos 
especificamente para o mercado internacional, e 
frequentemente desenvolve novas linhas de produtos 
e ou faz mudanças em produtos e ou linhas de 
produtos para atender os mercados internacionais. 
(desenvolveu 6 novos produtos, incluindo 7 novas 
linhas, uma com 4 produtos especificamente para o 
mercado internacional, e ocorreu uma adaptação de 1 
nova linha, também desenvolve produtos globais tanto 
para o mercado nacional e internacional). 

Empresa 3: Desenvolve novos produtos. Faz 
mudanças e desenvolve novas linhas de produtos 
para o mercado internacional (desenvolveu 1 vinho 
para o mercado específico da Inglaterra, e adaptações 
de uma nova linha para o mercado da Alemanha, nos 
últimos 2 anos criaram rótulos e embalagens 
diferenciados para o mercado internacional, também 
desenvolve produtos globais tanto para o mercado 
nacional e internacional). 

Empresa 4: Efetuou mudanças e desenvolveu uma 
nova linha de produtos para atender o mercado 
internacional. 

Empresa 5: Desenvolve novos produtos, e nos 
últimos 5 anos com bastante frequência lançou novas 
linhas de produtos para atender especificamente o 
mercado internacional. Já efetuou mudanças em 
produtos e linhas de produtos para atender uma 
demanda internacional. 

Empresa 6: Faz mudanças e desenvolve novas linhas 
de produtos com saber internacional, especificamente 
para atender o mercado internacional. Desenvolveu 
um produto Global para atuar no mercado brasileiro e 
internacional. 

Empresa 7: Até o momento não foi necessário criar 
novas linhas de produtos para atender o mercado 
internacional. 
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Empresa 8: Faz mudanças e desenvolve novas linhas 
de produtos (sucos e vinhos) com a cara e as cores 
do Brasil para atender o mercado internacional. 

Empresa 9: O conceito do produto já foi desenvolvido 
como um produto global, para atender o mercado 
internacional. 

Empresa 10: Desenvolve novos produtos, Lança 
novas linhas de produtos e frequentemente faz 
adaptações a produtos e linhas de produtos para 
atender o mercado internacional. No momento está 
projetando lançar 1 linha com 6 produtos novos: 4 
vinhos e 2 espumantes, para atender o mercado 
internacional.  

Inovação em processos 
para atuar em mercados 
Internacionais 
 
Inovação administrativa, 
tecnológica, em produto e 
mercado para operações em 
mercados internacionais. 
 
Participação em clusters  
 
Participação em projetos 
setoriais para operar em 
mercados internacionais. 

Empresa 1: Relatou processos de inovação 
administrativa, tecnológica e de mercado para 
operações em mercados internacionais. Inovação 
tecnológica no processo purista implantado pela 
empresa. 

Empresa 2: Relatou processos de inovação 
administrativa, tecnológica e de mercado para 
operações em mercados internacionais. Empresa 
Internacionalizada, investe em novas tecnologias e 
prospecção de mercados internacionais em pesquisa 
e desenvolvimento de produtos. 

Empresa 3: Relatou processos de inovação 
administrativa, tecnológica e de mercado para 
operações em mercados internacionais. Investimento 
em tecnologia para melhoria do processo produtivo. 

Empresa 4: Relatou processos de inovação 
administrativa, e investimento tecnológico e de 
mercado para operações em mercados internacionais. 

Empresa 5: Relatou processos de inovação 
administrativa, e investimentos processo de inovação 
tecnológica e de mercado para operações em 
mercados internacionais. Investem em um 
departamento de pesquisa e desenvolvimento para 
elaboração de novos produtos para o mercado 
nacional e internacional.  

Empresa 6: Relatou processos de inovação 
administrativa, tecnológica e de mercado para 
operações em mercados internacionais. Projetos de 
inovação de embalagens e produtos com 
universidades e centros tecnológicos.  

Empresa 7: Não relatou especificamente processos 
de inovação administrativa. Porém relatou que investe 
em inovação tecnológica e de mercado para 
operações em mercados nacionais e internacionais. 

Empresa 8: Relatou processos de inovação 
administrativa, tecnológica e de mercado para 
operações em mercados internacionais. Reconhecida 
como a 1ª vinícola a exportar espumante no Brasil,  

Empresa 9: Relatou processos de inovação 
administrativa, tecnológica para operações em 
mercados internacionais. Recebeu o Premio Nacional 
de Inovação, investiu na instalação da vinícola em alta 
tecnologia importada. Participação no Wines of Brasil 
para prospecção de novos mercados. 

Empresa 10: Relatou processos de inovação 
administrativa, tecnológica e de mercado para 
operações em mercados internacionais (participação 
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em feiras internacionais pelo projeto Wines, 
certificações de qualidade, investimentos novas 
tecnologias produtivas) 

Recursos financeiros  
 
Recursos financeiros 
investidos em inovação para 
atuação em mercados 
internacionais. 
 
Assegura investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) mesmo em períodos de 
dificuldade econômica para 
operar em mercados 
internacionais. 
 
Investe em novas tecnologias, 
P&D e melhoria contínua para 
operar em mercados 
internacionais. 
 
Ênfase em P&D, liderança 
tecnológica e inovação em 
mercados internacionais. 

Empresa 1: Destina até 25% dos recursos financeiros 
em inovação para atuar no mercado internacional, 
também estes produtos são comercializados no 
mercado nacional. 

Empresa 2: Os recursos financeiros investidos para 
inovação não estão separados Brasil e exterior. 
Assegura investimento em P&D. 

Empresa 3: Destina recursos financeiros para 
inovação assegura investimento em pesquisa e 
desenvolvimento, possuem uma verba mensal, 
representativa ao faturamento do volume de 
exportação. 

Empresa 4: Não tem recurso estipulado, mas destina 
recursos financeiros a inovação tecnológica e 
melhorias para atuar em mercados internacionais. 

Empresa 5: Investimento em P&D para melhoria de 
processos pra aumentar a qualidade do vinho.  

Empresa 6: Investem em torno de 2 a 3%, do 
faturamento em inovações e tecnologias de mercado. 

Empresa 7: Não destina recursos à inovação para 
atender mercados internacionais. 

Empresa 8: Destinam recursos para prospecção de 
novos mercados. Investem em tecnologia de 
produção. 

Empresa 9: Investe em alta tecnologia e inovação de 
produtos. Investe em P&D para melhorias contínuas 
dos produtos e em inovação tecnológica nos 
processos de gestão. 

Empresa 10: Investimento no momento estão 
destinados a melhorias de tecnologia de produção 
para atender mercados internacionais. 

Pessoas  
 
Recursos humanos 
comprometidos com 
atividades de inovação para 
atender mercados 
internacionais. 

Empresa 1: Empresa possui recursos humanos 
comprometidos com atividades de inovação, algumas 
colaborações internacionais no setor de enologia. 

Empresa 2: Possui uma equipe de enólogos de 
ponta,  e os recursos humanos são comprometidos 
com atividades de inovação. 

Empresa 3: Possui uma equipe de enólogos e de 
recursos humanos comprometidos com atividades de 
inovação para atuar em mercados internacionais. 

Empresa 4: Possui poucos recursos humanos 
comprometidos com atividades para atuar em 
mercados internacionais. 

Empresa 5: Equipe da empresa é comprometida com 
atividades de inovação para atuar em mercados 
internacionais. Possui investimento em enologia com 
experiência internacional. 

Empresa 6: Possui poucos recursos humanos 
comprometidos com atividades para atuar em 
mercados internacionais. 

Empresa 7: Não possui recursos humanos 
comprometidos com atividades especificais para atuar 
em mercados internacionais. 

Empresa 8: Possui recursos humanos comprometidos 
com atividades para atuar em mercados 
internacionais. 
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Empresa 9: Investimento em recursos humanos 
comprometidos com atividades para atuar em 
mercados internacionais. 

Empresa 10: Possui recursos humanos 
comprometidos com atividades para atuar em 
mercados internacionais. E equipe de enólogos com 
experiência internacional. 

Criatividade para atuação 
Internacional 
 
Engajar e apoiar novas ideias, 
novidades, experimentos e 
processos criativos para 
operar em ovos mercados 
internacionais. 
 

Empresa 1: Projeto de Internacionalização do setor 
para buscar novos mercados internacionais - Atuar no 
mercado internacional possibilita melhorias nos 
processos da empresa. 

Empresa 2: Projeto de Internacionalização do setor 
para buscar novos mercados internacionais. 
Experiência No mercado internacional possibilita 
novas ideias e experimentos nos processos de 
desenvolvimento de melhorias de qualidade dos 
produtos e processos. 

Empresa 3: A criatividade internacional faz parte da 
cultura da empresa, que possibilita todos só 
comprometidos com a internacionalização da empresa 
a buscar novidades no mercado internacional. 

Empresa 4: Projeto de Internacionalização do setor 
para buscar novos mercados internacionais - Busca 
novas ideias e engaja projetos para conhecer novos 
mercados internacionais. 

Empresa 5: Projeto de Internacionalização do setor 
para buscar novos mercados internacionais, busca 
informações e engaja em projetos para conhecer 
inovações no mercado internacional. 

Empresa 6: Está investindo na participação do 
Projeto de Internacionalização do setor para buscar 
novos mercados internacionais. 

Empresa 7: Ainda possui um comportamento limitado 
quanto à busca por novos experimentos no mercado 
internacional. 

Empresa 8: Projeto de Internacionalização do setor 
para buscar novos mercados internacionais. 

Empresa 9: Projeto de Internacionalização do setor 
para buscar novos mercados internacionais, os 
projetos de inovação fazem parte do estado natural da 
empresa. 

Empresa 10: Projeto de Internacionalização do setor 
para buscar novos mercados internacionais. 
Desenvolvem projetos criativos de inovação para 
atuar em mercados internacionais. 

 
 
Diferenciação no contexto 
Internacional 
 
Iniciativas inovativas de difícil 
imitação por parte dos 
competidores para competir 
em mercados internacionais. 

Empresa 1: Implantou o conceito purista único da 
vinícola. Projeto vencedor do vinho da copa para 
atender mercados nacionais e internacionais.  

 Empresa 2: A maior exportadora do Brasil. Atua em 
praticamente todas as principais regiões produtoras 
do Brasil, o que possibilita comercializar vinhos 
diferenciados. 

Empresa 3: Diferenciação nas embalagens para o 
mercado internacional. Diferenciação do método de 
produção das espumantes e vinhos. 

Empresa 4: Possui produtos com custo-benefício 
para atender o mercado internacional. 

Empresa 5: Características diferenciais em varietais 
diversificadas de produtos (espumantes para atender 
mercados internacionais) 
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Empresa 6: Projetos em parcerias com universidades 
para desenvolver produtos inovadores para atender 
os mercados internacionais. 

Empresa 7: Não possui projetos de iniciativas 
inovativas para atuar em mercados internacionais. 

Empresa 8: O pioneirismo internacional é o diferencial 
da vinícola para atuar em mercados internacionais:  

Empresa 9: Projetos de diferenciação em processos 
exclusivos na produção de um suco de uva e de 
outras frutas. 

Empresa 10: Lançamento de linhas produtos de 
vinhos e sucos inovadores para atender mercados 
internacionais. Detentora da marca keep cooler, 
produto diferenciado de difícil imitação pelos 
concorrentes. 

Fonte: elaborado pela autora (2014). 

 
A partir das análises foi possível concluir que o processo de 

internacionalização ocorrido no setor por meio da inserção do projeto do Wines of 

Brasil, possibilita empresas, de pequeno, médio e grande porte, promover ações de 

inovatividade no mercado internacional. 

Em relação à dimensão Inovatividade internacional, a maioria das empresas 

relata práticas inovativas que caracterizam os elementos das categorias analisadas. 

 

5.2 ASSUNÇÃO AO RISCO INTERNACIONAL 

 

Para analisar a dimensão Assunção ao Risco Internacional da OEI, foram 

utilizadas as categorias de elementos propostas no modelo teórico de Martens 

(2009) e Freitas et al. (2012) adaptado neste estudo ao contexto internacional, 

conforme apresentadas na base conceitual de OEI no Quadro 9 (p. 60). 

As categorias e elementos apresentados são apontados pela literatura 

conforme capítulo 2, como práticas empreendedoras que caracterizam a dimensão 

Assunção ao Risco Internacional. 

Conforme McDougall (1989) e Welch e Welch (2004), a assunção ao risco é 

caracterizada pelo investimento realizado para atender o mercado internacional, na 

negociação com os compradores que muitas vezes não tem garantias de pagamento 

e no modo de entrada no exterior. 

Mello, Rocha e Maculan (2009) corroboram, referindo que o fato do 

empreendedor estar mais propenso a enfrentar determinadas situações para se 

internacionalizar é o que o diferencia e o proporciona à busca por novos negócios 

em mercados internacionais. 
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Conforme Leite e Moraes (2013) a assunção ao risco, além de ser um fator 

preponderante na literatura clássica de empreendedorismo, vem ganhando espaço 

nos estudos de internacionalização, o que caracteriza este contexto de estudo. 

 

5.2.1 Risco Geral Internacional 

 

A categoria Risco Geral Internacional é analisada a partir dos elementos 

identificados pela literatura como uma organização que é caracterizada por assumir 

riscos ao buscar novos mercados internacionais, que realize operações geralmente 

caracterizadas como de alto risco para entrar em novos mercados internacionais e 

tenha forte tendência a projetos de alto risco para atender novos mercados 

internacionais. 

A categoria Risco Geral Internacional é analisada a partir das citações 

representadas na Figura 8 desenvolvida pela autora no software ATLAS.ti. e relatos 

no decorrer do texto a seguir. 

 

Figura 8 – Risco Geral Internacional 

 

Fonte: elaborado pela autora com ATLAS.ti (2014). 

 

As entrevistas relatam que há comportamento de assumir riscos para atuar 

em mercados internacionais nos proprietários e gestores das vinícolas. 
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Leite e Moraes (2012) ressaltam que o resultado da atitude face ao risco e o 

desenvolvimento de recursos competitivos por parte do empreendedor proporcionam 

maior vantagem competitiva para competir em mercados internacionais. 

A seguir é relatada uma situação que justifica essa atitude de buscar novos 

mercados desconhecidos, e retrata a postura do posicionamento das empresas 

vinícolas internacionalizadas, objetos desta pesquisa. 

 

Nós decidimos arriscar, pelo menos como um teste, e aí a gente começou a 
participar de algumas feiras, para sentir o mercado, e desde a primeira feira 
a gente começou a fechar negociações. A nossa meta inicialmente era de 
aprender com o mercado externo e tirar os custos pelo menos, de 
investimento da feira, alcançamos isso e se deu sequência. Aí, começamos 
realmente com um plano, de quais os países alvo, o porquê entrar nesses 
países. (Entrevistada P1, QU1:39). 

Porém, percebe-se que nas empresas, em sua maioria, os riscos assumidos 

não são caracterizados como de alto risco, pois os investimentos para atuar no 

mercado internacional são moderados e não comprometem o faturamento da 

empresa, isso é relatado nas falas dos entrevistados. 

As vinícolas 2, 5, 6 e 8 caracterizam a dimensão risco geral internacional 

como alto o risco para operar em mercados internacionais. 

 
O mercado internacional ele traz mais riscos porque a gente não conhece 
tanto, a gente não tá na nossa casa, dentro do Brasil por maior risco que 
seja a gente já conhece, já atua, enfim, tem uma segurança maior. Agora no 
mercado externo, por mais que a gente tenha acesso a pesquisa e tudo não 
tem essa vivência dentro do mercado, é claro que a gente tenta se precaver 
de todas as formas, questão de pagamento, seguro e tudo isso mas é um 
risco maior a gente não conhece tanto as leis daquele país, então qualquer 
exportação te traz um pouquinho de insegurança. (Entrevistada P2, 
QU2:12). 
 
As Operações geralmente são caracterizadas como de alto risco, acho que 
o risco não é baixo, tem um risco bem importante, a gente lida com 
legislações diferentes de todo o mundo, tem algo mais padrão que seguem 
as legislações europeias diz que acaba se utilizando pros outros 
continentes, mas é algo que a gente tem que estar muito atento, porque 
varia muita coisa, nos EUA até a China, então o nosso produto é 
considerado não um alimento em si mas...ainda não, mas alguns países é, 
enfim tem um controle grande dos países, inclusive aqui no Brasil pra 
produtos importados desse tipo. (Entrevistado P5, QU5:13). 
 
Mas existe esse risco, pra todos os países que a gente atua, a gente tem 
que registrar marca, principalmente lá pra Ásia, mas também pra Europa e 
pros EUA, a gente registra nossa marca e determinadas linhas e a gente 
tem que contratar empresas lá fora, tem um custo pra isso, pra monitorar 
também. Não é um processo rápido, e pra monitorar, quer dizer, tem um 
custo pra sempre e aí eles nos avisam de empresas que tentam registrar o 
nome dos nossos vinhos, nos EUA já aconteceu, na Alemanha também, na 
China várias vezes, quer dizer, tem um risco muito grande, se alguém 
consegue registrar nossa marca lá fora, a gente já investiu muito dinheiro no 
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mercado e em distribuição isso seria um problemão, um risco muito grande. 
Tudo precisa ser planejado passo a passo muito cuidadosamente, dar um 
passo maior que a perna pode complicar, colocar tudo a perder, todo o 
investimento que tu fez num determinado mercado (Entrevistado P5, 
QU5:14). 
 
Grandes riscos se você quiser expansão rápida, nós avançamos 
gradualmente, já fomos procurados por um grupo internacional, mas eles 
chegam aqui e ficam meio surpresos com o custo do Brasil, os custos de 
produção, o que aumenta o preço e dificulta a negociação (Entrevistado P6, 
QU6:4). 
 
Se nós formos olhar o que é o setor o ano passado exportamos um milhão 
quatrocentos mil dólares, é pouco pra ti ver o potencial que temos, nos 
temos um só cliente da Colômbia que compra um milhão, então só este 
cliente que é filtrado, então acho que nesse quesito a empresa tem uma 
visão um pouco diferente, até por que ela tem diretores que não são desse 
segmento eles tem um olhar um pouco diferente duma empresa familiar, 
que tem uma visão um pouco diferente, mais conservador porém assume 
riscos. (Entrevistado P8, QU8:11). 

 

A maioria das vinícolas, 1, 3, 4, 7, 9 e 10, relatou que o risco para atuar em 

mercados internacionais é médio e/ou baixo, cabe ressaltar a postura de 

investimento agressiva e/ou cautelosa de cada vinícola em particular. 

 

Eu acho que pra toda empresa é sempre um grande desafio, porque os 
riscos são grandes, os da moeda, é um trabalho que a empresa tem que ter 
consciência que é pra médio e longo prazo, que o retorno demora, os 
investimentos são altos, é sempre um desafio, a gente tá lidando com 
culturas diferentes, globalizadas. Acho que é um médio risco. (Entrevistada 
P1, QU1:41 e Q1:40). 

 
Baixo risco, não temos hoje grandes investimentos que possam dar 
prejuízos pra empresa, um risco seria talvez uma inadimplência, que hoje 
não tem, ou tem muito pouco, então, a gente toma cuidados pra não ter isso 
com seguros, agora estamos fechando um seguro de crédito pra poder dá 
mais prazo de pagamento pros clientes, com alguns já fizemos isso, mas 
são clientes antigos e que nunca tivemos problema, mas com o crescimento 
das exportações, aumento de países, o risco aumenta um pouco, tudo é 
pensado pra ter um resultado aqui no mercado interno e que vai auxiliar no 
mercado externo por isso eu considero ser de baixo risco. (Entrevistada P3, 
QU3:11). 
 
Em relação ao risco acho que a empresa assume um baixo risco pra buscar 
novos mercados internacionais, pois os investimentos para participações de 
feiras internacionais são elencados conforme planejamento da empresa. 
(Entrevistado P4, QU4:7). 
 
De baixo risco, o mercado tá muito retraído, tivemos no 1º semestre desse 
ano uma queda de 4% do consumo de vinho no Brasil [...] (Entrevistado P7, 
QU7:1). 
 
Para mercado internacional baixo risco. Por que você já esta ancorado pela 
Wines, hoje você não vai mais sozinho, mas no mercado nacional considero 
que o investimento e alto risco. (Entrevistado P9, QU9:7). 
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O risco existe pra qualquer mercado externo, só que todo o risco é 
moderado porque a gente nunca vai apostar, por exemplo, num mercado 
como a Arábia Saudita onde eles não bebem vinho, e seria só pra hotéis 
sem a saída que a gente gostaria, de tantos meses que demora uma 
negociação pra entender realmente o que o importador quer, o mercado, 
então o risco acaba se reduzindo. (Entrevistada P10, QU10:8). 

 

A literatura corrobora com estes relatos, Kuivalainen, Sundqvist e Servais 

(2007) alertam para a diferença que se manifesta entre os diferentes tipos de 

organizações, ou seja, vários elementos da OE podem ser vistos como fatores 

contingentes, e se apresentam mais importantes do que outros, em diferentes 

estágios do ciclo de vida da empresa. Quando uma empresa é menor e ainda com 

foco na abertura de novos mercados geográficos, parece possuir diferentes 

qualidades de OE que uma empresa mais madura, como, por exemplo, assumir 

riscos maiores. 

Os entrevistados 2, 9 e 10 relatam a importância da união das vinícolas no 

projeto setorial Wines of Brasil, que representa uma postura de assumir riscos 

moderados, pois até mesmo as maiores vinícolas, conforme relatados por eles, não 

teriam folego financeiro suficiente para entrar de forma agressiva no mercado 

internacional, de forma isolada. 

 

Porque na verdade o Wines mesmo pra nossa empresa que é uma das 
empresas maiores e é a principal exportadora do Brasil, ele é fundamental, 
pra participar de uma feira no exterior é R$ 200.000,00, o aluguel do espaço 
e tudo, então não dá dentro do nosso orçamento, as exportações ainda são 
muito pequenas em volumes, então esse apoio da APEX que viabiliza a 
participação numa feira, que é aonde eu vou encontrar o importador, é onde 
eu vou fazer negócio, mostrar o meu produto, aprender sobre tendências, 
ver o que ta acontecendo, então o Wines é realmente fundamental embora 
também ele não tenha um orçamento gigante mas acaba viabilizando as 
exportações dos vinhos brasileiros [...] (Entrevistado P2, QU2:36). 
 
Queremos dar continuidade a este formato de apresentação em grupos em 
feiras internacionais, pois possibilita com custos reduzidos. Esse projeto 
realizado pela Wines of Brasil, faz com que um grupo de pequenos 
produtores de Santa Catarina possa ter acesso a grandes negócios 
internacionais, que acontecem nas feiras, realmente são oportunidades. 
(Entrevistado P9, QU9:21). 

 
A empresa pensa como o Wines, pensamos juntos, foi definido em reunião 
4 ou 5 mercados alvos, no ano passado eram 8 nesse ano já são 4 e é isso 
aí, os esforços vão ser voltados para esses mercados até porque a gente, 
acho que nem uma vinícola tem condições de participar de qualquer ação 
sozinha, uma feira custa 100 mil dólares, então a gente não tem condições 
de colocar isso tudo, o setor vinícola brasileiro é muito pequeno, então a 
gente prefere se juntar e fazer um ação em conjunto, cada um vai achar o 
seu nicho, do que assumir riscos e fazer ações sozinho, não tem condições 
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e coincidentemente os mercados alvos são os maiores consumidores 
atualmente. (Entrevistado P10, QU10:28). 

 

As vinícolas internacionalizadas analisadas neste estudo caracterizam-se por 

assumir riscos para atuar em novos mercados internacionais. Entretanto, em sua 

maioria, assumem riscos caracterizados como de médio e baixo risco, e ou chamam 

de risco moderado, o que não aponta para uma postura de comportamento 

empreendedor de alto risco em projetos internacionais. 

Conforme Knight (2001) o ambiente internacional implica uma série de 

complexidades relacionadas a diferenças de cultura, os sistemas políticos e 

econômicos, portanto, a orientação empreendedora internacional permite que 

empresas menores e com recursos limitados possam obter melhores resultados. 

Para que a internacionalização aconteça, as empresas estrategicamente 

uniram-se em um cluster (projeto setorial denominado Wines Of Brasil), assim 

relatam a possibilidade de diminuir os riscos para entrada em novos mercados 

internacionais. 

Zen et al. (2013) destacam que a união das empresas vinícolas participantes 

do projeto Wines of Brasil tem colaborado para o desenvolvimento de três recursos 

intangíveis: a reputação do vinho brasileiro, o conhecimento do mercado 

internacional e o acesso à informação entre os participantes. A construção da 

reputação do vinho brasileiro poderá ter impacto tanto para o mercado externo 

quanto para o mercado interno, e beneficiar também empresas externas ao projeto 

Wines of Brasil, que poderão usufruir as estratégias estabelecidas para fortalecer o 

setor. 

Para tanto, entende que a categoria risco geral (Internacional) está 

associada diretamente à dimensão de assunção ao risco internacional no setor 

vinícola. 

No Quadro 21 são apresentadas as principais práticas com exemplos de 

ações em relação aos elementos e as categorias da dimensão Assunção ao Risco. 

Sugere-se, portanto, incrementar o conjunto de categorias e elementos que 

caracterizam a Assunção ao Risco Internacional da OEI no contexto deste estudo. 
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Quadro 21 – Principais práticas da categoria Risco Geral Internacional 

 Assumir riscos moderados para atuar em mercados internacionais, pois a participação no 
projeto setorial Wines of Brasil, que caracteriza pela união das vinícolas em cluster para 
atuar no mercado internacional. 

 Risco de negociar com legislações e culturas diferentes. 

Fonte: elaborado pela autora (2014). 

 

A partir das análises, sugere-se o incremento na categoria Risco Geral 

(Internacional) com o elemento Risco em negociar com legislações e culturas 

diferentes. 

Knight (1997) analisa assunção ao risco da OEI entre as empresas que 

operam em ambientes de diferentes culturas, como postura fundamental para a 

estratégia de competição em condições adversas ao ambiente da empresa. 

McDougal e Oviatt (2000) consideram que os elementos da OE como 

assunção ao risco, ponderados em ambientes de oportunidades internacionais, 

refletem a crescente internacionalização das organziações empreendedoras na 

economia global. 

 

5.2.2 Risco na decisão Internacional 

 

Os elementos que representam a categoria risco na decisão internacional são 

caracterizados por uma visão pouco conservadora nas decisões para atuar em 

novos mercados internacionais, ou uma postura forte e agressiva nas decisões, para 

melhor explorar oportunidades em mercados internacionais, e preferência dos 

gestores por agir com ousadia para atingir objetivos organizacionais em 

oportunidades internacionais.  

A categoria Risco na decisão internacional será analisada a partir das 

citações representadas na Figura 9 desenvolvida pela autora no software ATLAS.ti. 

e relatos apresentados no texto a seguir. 
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Figura 9 – Risco na decisão internacional 

 

Fonte: elaborado pela autora com ATLAS.ti (2014). 

 

Os relatos das empresas entrevistadas apontam dentre elas algumas 

apresentam uma postura agressiva nas decisões para explorar novos mercados 

internacionais, enquanto que outras relatam trabalhar com uma visão mais 

conservadora e posicionam-se favoráveis ao equilíbrio das decisões na busca por 

mercados internacionais e mercados nacionais. Os trechos a seguir relatam essas 

situações. 

 
Eu acho que agressiva, dentro dos recursos que a gente tem pra trabalhar. 
(Entrevistada P1, QU1:15).  
 
Nesse aspecto ela é bastante ousada, a empresa tem esse perfil, claro ela 
analisa cada negócio, tem que ser negócio saudável pra empresa 
principalmente financeiramente falando, mas é uma empresa que não tem 
receio sabe de ir lá ver e tentar e com certeza gente errou muito, tem 
experiências que a gente já sabe que não é pra fazer. (Entrevistada P2, 
QU2:19). 
 
É conservadora no sentido de buscar o importador certo pro nosso perfil, 
não sair vendendo pra qualquer um, hoje nós produzimos 2 milhões de 
litros, temos vinhedos próprios, então a gente não quer escoar a produção, 
por  exemplo, não vendemos  a granel [...] (Entrevistada P3, QU3:16). 
 
Eu acredito que tem um pouco do conservador também, tem mudanças mas 
é conservadora também. Por exemplo, assim, numa forma de explorar as 
oportunidades internacionais, tomar a decisão vamos buscar tais e tais 
mercados, atuamos de forma mais cautelosa. (Entrevistado P4, QU4:10). 
 
Estamos em processo de transição até agora a gente começou muito 
cautelosamente e cuidadosamente, mas o nosso faturamento tá crescendo, 
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a gente ta investindo mais, mas é um processo muito demorado. 
(Entrevistado P5, QU5:18). 
 
Meio termo, se tentou ser mais agressivo, nós começamos a colocar mais 
dinheiro no mercado internacional a partir de 2010, 2007, 08 e 09, 2007 eu 
fui uma vez para o EUA numa feira, não era nem uma feira, era uma 
degustação, a gente já exportava pra lá, 2008 a gente não fez nada, 2010 
nós voltamos a investir, a ir á feiras, rodadas de negócios, a receber 
pessoas aqui, como projeto Imagem e o projeto Comprador, e a gente vai 
bem, nossos vinhos estam entre os tops do Brasil, comercialmente nós 
fizemos algumas apostas que é trabalhar com o preço mais agressivamente 
apostando no futuro. (Entrevistado P6, QU6:8). 

 
É conservadora mais atualizada, hoje o que a gente tem de processo e 
maquinário é o que tem de melhor, em questão de maquinário, estrutura a 
gente não perde pra ninguém no mundo, o Brasil com um todo, mas é bem 

conservador e muito pé no chão. (Entrevistado P7, QU7:2). 
 
Acho que sim, mais agressiva por que no mundo do vinho também traz 
muita referência pro mercado nacional estar exportando. (Entrevistada P8, 
QU8:14). 
 
A postura da empresa percebe-se que ela ainda ta investindo no mercado 
internacional de forma incremental, de forma gradual. (Entrevistado P9, 
QU9:9). 
 
Conservadora, porque querendo ou não, a gente prefere divulgar a marca e 
exportar com o nome da marca, existem mudanças a serem feitas no 
sentido da marca da vinícola e da marca que é adega ou bodega em inglês, 
mas o nome permanece, o layout do rótulo permanece, a gente muda a cor, 
muda a fonte, porém a marca da emrpesa continua ali, os princípios do 
cooperativismo seguem, então eu acho que isso é uma questão, é um ponto 
a ser considerado como conservador. (Entrevistada P10, QU10:12).  

Leite e Moraes (2013) observam que existem diferentes fontes de risco no 

processo de internacionalização das empresas, entre estas a exploração de 

oportunidades em mercados desconhecidos por si é considerada arriscada, pois 

gestores podem tomar decisões que sejam negativas à empresa. 

Observa-se em alguns relatos que alguns problemas com processos de 

negociações internacionais ocorridos no passado foram fatores preponderantes para 

que a postura das tomadas de decisões para explorar novas oportunidades 

internacionais fosse mais cautelosa e segura. 

 
Por exemplo, nos EUA que foi o primeiro país a gente começou com um 
importador que na verdade não era... não tava no business, era um 
brasileiro, aventureiro que tinha ido pra lá e nós apostamos junto e deu 
certo 2, 3 anos e depois obviamente não deu mais e aí, a gente sabia quem 
a gente queria, quem eram os caras certos, só que eles não nos queriam, 
então era ou ficar fora ou tentar até o dia em que a gente se tornasse 
alguém que fosse interessante pro importador, ai nós trabalhamos com uma 
empresa que era de Gregos que importava vinho da Grécia mais tinham 
negócios com móveis aqui em Bento e tal era um grupo grande e aí a gente 
fez um negócio com eles mas de novo eles não tinham o Know how no 
mercado, então também deu certo 2 ou 3 anos, isso foi em 2009, que 
terminamos com eles e ai a gente viu que já tinha errado 2 vezes, então 
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chega, não é um mercado pra se aventurar, não é mercado pra amador, 
mas foi errando e aprendendo e de 2009 até 2012 nós não exportamos uma 
garrafa pros EUA. (Entrevistada P2, QU2:19). 
 
Estamos exportando para 22 países não dá para considerar nada 
conservadora né, porém sobre o processo de decisão, há uma tendência 
em sermos agressivos, tentamos inserir nossos produtos, em mercados já 
elencados, os quais consideramos seguros, também contamos com ajuda 
de um agente como intermediário. (Entrevistada P1, QU1:42). 
 
No início de 2010, nesse momento a empresa ela tinha estratégias muito 
bem definidas para o mercado interno que é o nosso mercado principal e foi 
feito também um planejamento, foi decidido OK, vamos investir no mercado 
internacional ou fechamos as portas ou atendemos eventuais demandas, 
então, graça a Deus eu acho que tomamos uma decisão muito acertada de 
sim focar e investir no mercado internacional. Hoje atendemos 14 países, e 
vamos buscar novos mercados logicamente, para consolidar a 
internacionalização da empresa. (Entrevistado P5, QU5:37). 

 

Um importador veio um dia nos visitar e se identificou com a marca e quis 
levar pro país dele, porém dele foi uma única vez, até porque não era o 
ramo dele e a última vez que eu fiz contato com ele a uns 3 meses, ele é 
importador pro Brasil de máquina de costura, então ele me disse que não 
tinha tido tempo de dar atenção para esse projeto dele, então a coisa 
realmente não foi adiante, um apenas, porém a escolha da pessoa na 
negociação foi errada. (Entrevistado P7: QU7:13). 
 

Considerando os elementos da categoria Risco na decisão Internacional 

pode-se observar que a maioria adota uma visão um tanto conservadora para atuar 

em mercados internacionais. Contudo, adotam uma postura agressiva em explorar 

oportunidades internacionais, pois participam de férias e ações desenvolvidas em 

conjunto pelo projeto da Wines of Brasil. 

Mtigwe (2006) e Leite Moraes (2013) observam que para enfrentar os 

diversos fatores para se internacionalizar, os empresários passam a atuar num 

ambiente complexo, o que requer certa propensão ao enfrentamento de riscos.  

No que se trata de risco pessoal para atuar em mercados internacionais não 

foram registrados relatos que pudessem expressar este comportamento 

empreendedor, porém percebe-se que os gestores agem com ousadia para atingir 

os objetivos da organização em projetos internacionais. 

No que se refere às práticas efetivas que caracterizam os novos elementos, 

nesta categoria não foi possível identificar novas ações, o que justifica esta categoria 

ser evidenciada com menor intensidade pelos entrevistados. Também se percebe 

que as práticas propostas na categoria anterior risco geral se assemelham às 

práticas relatadas nesta categoria.  
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5.2.3 Risco Financeiro 

 

Nesta categoria o Risco Financeiro é avaliado como parte da dimensão 

Assunção ao Risco Internacional, quando observados os elementos identificados na 

literatura como a postura da organização em assumir risco financeiro para entrar em 

mercados internacionais.  

A categoria Risco Financeiro foi analisada a partir das citações representadas 

na Figura 10 desenvolvida pela autora no software ATLAS.ti. e relatos no decorrer 

do texto. 

Figura 10 – Risco Financeiro  

 

Fonte: elaborado pela autora com ATLAS.ti (2014). 

 

Kuivalainen, Sundqvist e Servais (2007) observam que a tomada de riscos, na 

forma de assunção de dívida pesada ou grande compromisso de recurso, parece ser 

mais importante para empresas menos internacionalizadas (que podem ter de 

assumir riscos para serem capazes de ganhar um nicho de mercado que é grande o 

suficiente) do que para as empresas mais internacionalizadas. 

O grau de internacionalização pode ser atribuído como uma variável que 

caracteriza a postura de assumir risco financeiro internacional. Ripollés-Meliá et al. 

(2007) observam que a velocidade da entrada no mercado internacional influencia o 

desenvolvimento da orientação empreendedora das empresas, e essa orientação 

contribui para um maior ajuste com o mercado internacional. 

O relato da empresa caracteriza como maior exportadora brasileira, e que 

possui outras formas de entradas no mercado internacional, como Joint Ventures. 
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Sem dúvida, a postura da empresa é assumir riscos para conseguir novos 
mercados, nos primeiros anos são muito mais investimento em longo prazo 
e óbvio que tem essa preocupação de fazer negócios saudáveis, mas em 
questão de lucratividade a gente sabe que é bem difícil pra exportação. 
(Entrevistada P2, QU2:20). 
 
Nesta questão de negócios eu acho que não, ela tem medida em relação a 
investimentos, até porque nos primeiros anos foi bem mais de investimentos 
pesados, agora ela tá equilibrada dentro da empresa e sim, começam a ter 
negócios maiores. (Entrevistada P2, QU2:14). 

 

Algumas empresas relatam a postura de assumir riscos financeiros, porém 

caracterizam como de médio e baixo risco, observando o equilíbrio com o 

investimento no mercado nacional. Contam também as dificuldades relacionadas ao 

seguro de crédito internacional para pequenas empresas. 

 

Sim, a gente assume riscos pra buscar novos mercados com certeza, porém 
financeiramente acho que médio risco, até porque não comprometemos o 
faturamento ou um grande volume de investimento pro mercado 
internacional e buscamos também investir em equilíbrio com o mercado 
nacional. Eu acho só assim, um dos problemas da maioria das empresas é 
a questão do crédito, pra ter seguro de crédito tem que exportar um volume 
muito grande... Então eu acho que este é o maior risco pras empresas que 
tão iniciando, e a maior parte das empresas são pequenas e de médio 
porte, porque tem que conhecer muito o teu parceiro lá e ter uma relação de 
confiança, hoje é muito difícil o importador aceitar Carta de Crédito, ele 
acaba não fazendo então sempre vai ter que arriscar um pouco e ter 
habilidade de como negociar isso. (Entrevistada P1, QU1:14 e QU1:17).  
 
Tem risco, mas é muito pouco, por exemplo, fazer um ACC e depois se a 
exportação não ocorrer é um risco pra empresa, tem a multa e tudo, mas é 
sempre pequeno, dentro da realidade. (Entrevistada P3, QU3:17). 
 
A empresa no momento não está disposta a grandes riscos, até porque não 
tem reservas financeiras pra poder fazer um grande investimento e tal em 
exportação, sendo que é um mercado que até agora não se desenvolveu 
tanto. (Entrevistado P4, QU4:6). 
 
A empresa não assume grandes riscos financeiros, a gente tem parceiros lá 
fora, não temos escritórios lá fora, a gente vende, por exemplo, nos EUA, 
mas sempre através do nosso parceiro lá, esse é o nosso formato atual, a 
gente tem planos pro futuro, certamente o primeiro vai ser EUA, colocar a 
marca em lá [...] mas são planos pro futuro, a gente ainda não chegou 
nessa maturidade, mas vai chegar lá. (Entrevistado P5, QU5:19). 
 
O risco financeiro é igual o mercado doméstico, nós somos totalmente 
alavancados, as primeiras 15 mil garrafas de Merlot em 99 foram com 
capital proprio, mas a partir daí, toda expansão, novos plantios, conversão 
de vinhedos foi tudo com dinheiro de banco, até porque nós não temos 
capital para investir pesado em novos negócios. (Entrevistado P6, QU6:7). 
 
Os riscos financeiros assumidos são baixos, por que agora esse ano que a 
gente fez a primeira carta de crédito, senão todos são a vista antecipado 
(Entrevistada P8, QU8:10). 
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Não, não costuma assumir riscos financeiros e se já fez não faz mais, todas 
as exportações são pagas antecipadas (Entrevistada P10, QU10:13). 

 

No que diz respeito ao risco financeiro para atuar em mercados internacionais 

é inevitável a participação em feiras do setor internacionais, o que são consideradas 

de alto cuto, portanto, se entende que a participação no projeto Wines of Brasil, 

auxilia a redução deste risco nas ações voltadas à internacionalização. Os relatos a 

seguir explicam o processo: 

 
O investimento junto com o projeto Wines é muito importante porque em 
primeiro lugar a gente tá vendendo o país, como o país produtor de vinhos, 
o Brasil. Sozinhos nós não temos força, então a gente precisa vender 
sempre o setor do Brasil e depois vai do trabalho de cada vinícola pra 
conquistar seus resultados internacionais. (Entrevistada P1, QU1:43). 
 
A empresa atua diretamente com o Wines, acho que nem uma vinícola tem 
condições de participar de qualquer ação sozinha, uma feira custa 100 mil 
dólares, então a gente não tem condições de colocar isso tudo, o setor 
vinícola brasileiro é muito pequeno, então a gente prefere se juntar e fazer 
um ação em conjunto, cada um vai achar o seu nicho, do que assumir riscos 
e fazer ações sozinho, não tem condições. (Entrevistada P10, QU10:29). 
 
O Wines mesmo pra nossa empresa que é uma das empresas maiores e é 
a principal exportadora do Brasil, ele é fundamental, para participar de uma 
feira no exterior é R$ 200.000,00, [...] e as exportações ainda são muito 
pequenas em volumes, então esse apoio da APEX através dos recursos 
financeiros viabiliza a participação numa feira, e miniza os risco financeiros 
para atuar no mercado internacional. Olha só dentro do Wines Of Brazil são 
40 vinícolas que exportam, que ta ligado a APEX, então o projeto é super 
importante para o setor. (Entrevistada P2, QU2:37). 
 
O Wines com certeza dá este apoio gigantesco, porque, eu cheguei numa 
área zero e num ano já consegui fazer uma exportação, então, quer dizer 
que eu tive um apoio muito forte, porque se eu não tivesse não teria 
conseguido sozinho. (Entrevistado P7, QU7:14). 
 

Conforme Zen et al. (2013) a articulação das empresas em redes 

Interorganizacionais (clusters) pode estimular o processo de internacionalização por 

meio da geração de recursos necessários à inserção internacional. 

Outra variável que deve ser ressaltada se refere ao fato de que a própria 

atividade da vitivinicultura brasileira atual está atrelada à internacionalização. 

Acredita-se que ações empreendedoras voltadas à conquista do mercado 

internacional são primordiais para as empresas do setor, mesmo esta tendo que 

assumir uma postura de risco. 

 

O mercado internacional é o diferencial né, porque quando tu inova tu tá na 
frente é um risco também, mas a percepção que se agrega no produto na 
própria empresa acaba criando diferenciais. (Entrevistada P1, QU1:12). 
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Zen (2012) corrobora que o processo de internacionalização, além de 

influenciar no desenvolvimento de novos recursos estratégicos necessários para 

competir no mercado internacional, influencia também na estratégia realizada pela 

empresa no seu mercado doméstico. 

Os relatos sobre a categoria riscos financeiros deixa clara a postura que a 

maioria das empresas vinícolas internacionalizadas possui. Suas ações estão 

direcionadas a atuar no mercado internacional sem correr riscos financeiros que 

comprometam suas atividades.  

Algumas práticas são apresentadas no Quadro 22, de forma resumida, como 

exemplos de ações que podem contribuir no incremento em relação aos elementos 

da categoria Riscos Financeiros da dimensão Assunção ao Risco Internacional da 

OEI no contexto deste estudo. Também se conclui que a categoria riscos financeiros 

é associada com a dimensão Assunção ao Risco Internacional. 

 

Quadro 22 – Principais práticas da categoria Risco Financeiro 

 Formação do cluster por meio do projeto setorial Wines of Brasil, que possibilita assumir 
menor risco financeiro para entrar em novos mercados internacionais. 

 Assumir risco financeiro para a Internacionalização do setor. 

Fonte: elaborado pela autora (2014). 
 

Sugere-se o incremento na categoria com os elementos: Formação de cluster 

para assumir menor risco financeiro em novos mercados internacionais; e, Assumir 

risco financeiro para a Internacionalização do setor. 

 

5.2.4 Riscos em negócios internacionais 

 

A Categoria Riscos em negócios internacionais está estruturada de acordo 

com os elementos: Postura de assumir risco em negócios internacionais. Devido à 

natureza do ambiente, ações de grande porte são necessárias para alcançar os 

objetivos da organização para entrar em novos mercados internacionais. 

A categoria Riscos em negócios internacionais foi analisada a partir das 

citações representadas na Figura 11 desenvolvida pela autora no software ATLAS.ti. 

e relatos do texto a seguir: 
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Figura 11 – Riscos em negócios internacionais 

 

Fonte: elaborado pela autora com ATLAS.ti (2014). 

 

Como reconhecido pela literatura, os empreendedores são fundamentais na 

identificação e exploração de oportunidades internacionais face ao enfrentamento de 

riscos em negócios (LEITE; MORAES, 2013; SCHWEIZER; VAHLNE; JOHANSON, 

2010). Corroborando com os autores nesta pesquisa foi possível observar que os 

elementos postura de assumir riscos em negócios internacionais foi explicado por 

todos os executivos entrevistados. 

 
A gente iniciou no Dut-Free que foi até uma conquista fantástica, a gente 
participou de uma seleção pra inaugurar um projeto que era Made In Brazil 
e foi a primeira vinícola brasileira selecionada pra isso, só que na época 
agente não tinha experiência de nada, então a gente teve que abrir radar, 
conhecer os tramites de exportação e em 2005 que e gente iniciou a 
exportação propriamente dita para a Europa, o primeiro país foi a República 
Tcheca, mas, mais atuante a partir de 2008, quando a gente começou a 
participar do Projeto Wines of Brazil. (Entrevistada P1, QU1:16). 
 
Também, a gente tem que buscar o maior número de informações possível 
antes de chegar a efetuar uma negociação, pegar referências, mas eu acho 
que a gente não perde tempo... (Entrevistada P1, QU1:18). 
 
Devido à natureza do ambiente internacional do setor é melhor explorara o 
mercado internacional de forma gradual. (Entrevistada P1, QU1:19). 

 
E agora também o Wines contratou um agente que estamos chamando de 
embaixador do vinho brasileiro, que vai fazer todo um trabalho institucional 
nos EUA, então tem um escritório já do Wines que ta dentro da APEX em 
Miami e ele vai atuar dentro dos EUA dando esse suporte institucional, ele 
vai treinar equipes de garçons aonde tenham vinhos brasileiros, ele vai 
buscar novos negócios, ele vai mapear quais são os lugares que tem que 
ter vinho brasileiro que ainda não tem, então as perspectivas realmente são 
muito boas. (Entrevistada P2, QU2:21). 
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Gente negocia preço, dependendo o negócio abaixo do custo, claro que 
com um volume maior, um retorno maior que a longo prazo vai dar uma 
visibilidade boa pra vinícola, pro Brasil e pra marca, porque hoje a gente 
vende Brasil e aí tu começa a fazer a distinção da marca, nesse ponto sim é 
agressivo, mas tem a parte conservadora de tomar esse cuidado, 
diferenciar pra quem a gente quer vender e aonde este produto vai estar... 
(Entrevistada P3, QU3:31). 
 
A empresa está investindo, na participação no projeto, na busca de 
informações internacionais, então ela tá tendo uma parcela do seu 
percentual financeiro sendo destinada pra isso, mesmo que seja pequena... 
também em pesquisa e desenvolvimento, a empresa tá investindo nisso, até 
essa nova linha internacional foi feita com uma agência de fora, uma 
agência bem conhecida e que trabalha pra outra vinícolas também. 
(Entrevistado P4, QU4:11). 
 
Sim, claro que é um risco, a gente ta nessa transição e pra conseguir pegar 
digamos contas maiores a gente tem esse obstáculos aí, então, a gente tem 
que trabalhar, saber lidar com isso, tem que se estruturar, claro que a gente 
não vai negociar com 10 redes diferentes, a gente pega 1 ou 2 mercados 
que a gente tem um importador muito bom, muito confiável, muito sério, que 
conhece o mercado, que o mercado em si tem potencial e vamos focar, 
vamos aprender como lidar com a situação, já vai gerar um volume 
interessante, então nesse ano especificamente a gente ta nessa transição, 
a gente ta em algumas negociações em andamento, a gente ta fechando 
com a Marks& Spencer que é uma das maiores redes de supermercados do 
Reino Unido, então agente já vai colocar 2 vinhos lá e vai ter uma primeira 
experiência, vai ser a nossa primeira experiência com um volume maior e 
vamos ta no Reino Unido que talvez seja um dos mercados mais 
competitivos do mundo com o nosso produto e a nossa marca vai ta 
exposta (...), hoje estamos em 14 países e esperamos abrir mais dois até o 
final do ano, que se está finalizando as negociações, que vai ser Colombia e 
Angola, a gente vai pegar os 5 continentes, mas desses 14 países ou 15 até 
o final do ano a gente ta focando em alguns. (Entrevistado P5, QU5:20 e 
QU5:21). 
 
Somando também o ir a feiras, o Brasil no exterior. Nós vamos a feiras no 
Brasil desde 2003, a gente vai na Expovinhos, aquela grande, é a única, 
entre 2003 e 2010, não passava de 7 ou 8 vinícolas na feira, depois 
aumentou muito, tu tem que mostrar o teu produto no mercado senão tu não 
vai vender nunca. (Entrevistado P6, QU6:9). 
 
A empresa não pode assumir estes riscos porque o sucesso e o fracasso 
numa empresa pequena andam muito próximos, daqui a pouco oque uma 
grande vinícola vai investir para uma exportação em um novo negócio 
internacional, é todo meu faturamento. (Entrevistado P7, QU7:15). 
 
Nós estamos dando um enfoque bem, esse ano ne, tem começado a 
participar de feiras, ta tendo uma ênfase boa, claro que a gente assim ta 
focando nos mercados que a gente já esta atuando nos mercados na 
America latina. (Entrevistada P8, QU8:15). 
 
Nós aparecemos à primeira vez no mercado internacional de forma coletiva 
nesse novo conceito que nos demos o nome de Brazilian Highlands Wines e 
uma nova marca, são os vinhos das terras altas brasileiras que representa a 
coletividade. Hoje é uma realidade da exportação, e é um projeto de 
representatividade, onde as vendas no exterior é de forma coletiva eu fui 
representando seis vinícolas de Santa Catarina na Vinexpo 2013, feira de 
Bordeaux na França, que é considerada a grande vitrine para o mercado 
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mundial de vinhos, recebi 140 pessoas em cinco dias, que degustaram 
nossos vinhos, fizeram seu parecer dos vinhos e eu fiz um caderninho que 
já todo pré formatado eu consegui anotar praticamente tudo fiz um relatório, 
e assim nos vamos de forma rotativa participar dos programas de 
exportação e inserir nossos produto no mercado internacional. (Entrevistado 
P9, QU9:10). 
 
A empresa exporta muito pra Polônia, pra Bélgica, a gente ta em uma rede 
de supermercados de 400 lojas na Polônia, os vinhos são muito bem 
posicionados lá, mas a empresa não vai fazer ações diretas lá, vai fazer 
ações do ponto de venda lá diretamente com o importador, tentar negociar 
alguma coisa com o Wines, não é por fora, mas eles podem apoiar projetos 
para um mercado só, não é um projeto alvo, mas a gente nunca vai pagar 
um projeto de 50 mil para um mercado que não é alvo, o Japão, por 
exemplo, que foi notado para ser mercado alvo, porque é um mercado que 
a gente conhece muito, atua bastante a gente investe de forma individual. 
(Entrevistado P10, QU10:14). 

 

Os relatos revelam que a maioria dos executivos adota uma postura de 

aceitação de risco em negócios internacionais, principalmente pelo fato da abertura 

de novos mercados ainda desconhecidos que corre no setor em estudo. 

O autor Fensterseifer (2007), observa que no estágio atual da indústria de 

vinhos no Brasil e dado os agressivos esforços de exportação dos já estabelecidos 

países produtores de vinho, ingressar no mercado internacional pode ser um 

imperativo para a sobrevivência das empresas vinícolas no seu próprio mercado 

doméstico. Percebe que as empresas possuem esta visão e buscam a 

internacionalização do setor mesmo que tenham de assumir riscos em negócios 

internacionais. 

Em relação às práticas apresentadas percebe-se que estas se assemelham 

às mencionadas nas categorias, Risco Geral e Risco Financeiro, o que não se torna 

relevante a repetição.  

Porém, cabe considerar que a participação no projeto Wines of Brasil, e a 

busca pela internacionalização do setor estão retratadas nas falas dos entrevistados 

novamente na análise desta categoria, o que corrobora assim com os achados e a 

sugestão de incrementos dos elementos da categoria da dimensão Assunção ao 

Risco Internacional da OEI no contexto desse estudo. Também conclui que a 

categoria riscos em negócios internacionais é parte da dimensão Assunção ao Risco 

Internacional. 

Conforme Leite e Moraes (2013), o risco está no investimento realizado para 

atender o mercado internacional, na negociação com os compradores que, muitas 

vezes, não têm garantias de pagamento e no modo de entrada no exterior. 
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5.2.5 Elementos que caracterizam a Dimensão Assunção ao Risco 

Internacional 

 

Após analisar as categorias que permitem caracterizar dimensão Assunção 

ao risco Internacional, a partir das entrevistas realizadas com as empresas vinícolas 

internacionalizadas, percebe-se que a categoria Risco Geral Internacional e Risco 

Financeiro apresentam relatos da prática emprendeora com maior occorencia. 

Sugere-se que a base conceitual seja enriquecida com três novos elementos. 

Na categoria Risco Geral Internacional sugere-se inserir o elemento Risco de 

negociar com legislações e culturas diferentes. E, na categoria Risco Financeiro, 

sugere-se o incremento de dois elementos: Assumir risco financeiro para a 

Internacionalização do setor; e Formação de clusters para assumir menor risco 

financeiro para atuar em novos mercados internacionais, destacados na cor 

vermelha. 

O Quadro 23 apresenta as principais ações práticas que caracterizam as 

categorias e elementos referentes à dimensão Assunção ao Risco Internacional. 

Quadro 23 – Categorias e elementos da dimensão Assunção ao Risco Internacional 

Dimensões da 
OEI 

Elementos da dimensão Assunção ao Risco Internacional 

Categorias e elementos  Caracterização das empresas 

A
s
s
u

n
ç
ã
o

 a
o

 r
is

c
o

 I
n

te
rn

a
c
io

n
a
l 

Risco geral Internacional 
 
Organização caracterizada 
por assumir riscos para 
operar em mercados 
internacionais. 
 
Operações geralmente 
caracterizadas como de 
alto risco para operar em 
novos mercados 
internacionais. 
 
Forte tendência a projetos 
de alto risco para atuar em 
mercados internacionais. 
 
Risco de negociar com 
legislações e culturas 
diferentes 

Empresa 1: Os riscos assumidos para atuar em 
mercado internacionais não são caracterizados 
como de alto risco, e sim de médio e baixo risco. 

Empresa 2: Característica por assumir alto risco. 
Empresa relata o risco em negociar com diferentes 
culturas, legislações, pagamentos, seguros 
internacionais. 

Empresa 3: Considera baixos os riscos, pois, não 
possui investimentos para atuar em mercados 
internacionais que possam dar prejuízos. 

Empresa 4: A empresa assume baixos risco para 
buscar novos mercados internacionais. 

Empresa 5: considera um alto risco buscar novos 
mercados, principalmente pelas legislações dos 
mercados internacionais. 

Empresa 6: considera alto o risco para atuar com 
expansão rápida no cenário internacional. 

Empresa 7: Considera baixo o risco, pois observa 
uma tendência queda no consumo do produto. 

Empresa 8: Relata assumir altos riscos para atuar 
em mercados internacionais. Realização 
operações de alto risco. 

Empresa 9: Considera baixo o risco por participar 
do projeto wines of Brasil que direciona as ações 
estratégicas de negociar no mercado internacional. 

Empresa 10: Relata assumir riscos moderados, 
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não vai buscar atuar em mercados internacionais 
que não consomem vinhos. 

Risco na decisão de 
Internacionalização  
 
Adotam uma visão pouco 
conservadora nas decisões 
para atuar em mercados 
internacionais. 
 
Postura forte e agressiva 
nas decisões, para explorar 
oportunidades em 
mercados internacionais. 
 
Preferência dos gestores 
por agir com ousadia para 
atingir objetivos 
organizacionais em 
oportunidades 
internacionais.  
 
Assumir risco pessoal para 
atuar em mercados 
internacionais. 

Empresa 1: Apresenta uma postura agressiva e 
ousada para melhor explorar oportunidades em 
mercados internacionais. Hoje atuam em 22 
países. 

Empresa 2: adota uma postura nada 
conservadora, porém analisa cada negócio, o 
negócio preciso de saudável. A empresa relata 
experiências negativas em negociações com 
importadores. A gestão se define como ousada 
para atingir os objetivos organizacionais. 

Empresa 3: Se define como conservadora quanto 
às negociações com importadores. Querem 
fortalecer a marca no mercado internacional, para 
isso adotam uma postura ousada e agressiva nas 
negociações de preços e produtos. 

Empresa 4: Apresenta comportamento 
conservador quanto a buscar o mercado 
internacional, e a gestão atua de forma mais 
cautelosa em negociações internacionais. 

Empresa 5: Atitude cautelosa no início do 
processo de internacionalização da empresa. 
Porém se define com postura ousada para atingir 
os objetivos organizacionais e atuar em novo 
mercados. 

Empresa 6: Adotou uma postura agressiva para 
atuar em novos mercados internacionais. 
Apresenta comportamento ousado para atingir os 
objetivos organizacionais. 

Empresa 7: Adota uma visão conservadora para 
atuar em mercados internacionais, Apresenta 
comportamento conservador para atingir os 
objetivos organizacionais. 

Empresa 8: Possui postura pouco conservadora 
para atuar em mercados internacionais, atua com 
ousadia nas negociações internacionais. 

Empresa 9: A empresa atua com uma postura 
pouco conservadora para atuar em mercados 
internacionais. Os gestores agem com ousadia par 
atingir os objetivos organizacionais. 

Empresa 10: A empresa possui uma postura 
conservadora. Porém os gestores atuam de forma 
ousada para atingir os objetivos organizacionais 
em oportunidades internacionais. 

Risco Financeiro 
 
 
Postura de assumir risco 
financeiro para operar em 
mercados internacionais. 
 
Assumir risco financeiro 
para a Internacionalização 
do setor 
 
 
Formação de clusters para 
assumir menor risco 
financeiro para entrar em 

Empresa 1: A empresa adota postura de riscos 
financeiros caracterizados como de médio risco 
para atuar em mercados internacionais. A empresa 
Ressalta a questão do crédito para pequenas 
empresas. E a importância da formação do cluster 
para assumir menor risco financeiro em mercados 
internacionais. 

Empresa 2: Postura de assumir riscos financeiros 
para entrar em mercados internacionais. Ressalta 
que nos primeiros anos foi investimento pesado 
para entrar nos mercados internacionais. E 
também fala na importância da formação do cluster 
para diminuir os riscos internacionais. 

Empresa 3: A empresa se define por assumir 
riscos financeiros moderados para entrar em 
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novos mercados 
internacionais 

mercados internacionais. 

Empresa 4: A empresa assume riscos moderados, 
pois não destina grandes quantias em recursos 
financeiros destinados a exportação e abertura de 
mercados. 

Empresa 5: Assume postura de riscos financeiros 
moderados para entrar em mercado internacionais. 
Ressalta a importância dos investimentos para a 
internacionalização do setor. 

Empresa 6: Assume postura de riscos financeiros 
moderados para entrar em mercados 
internacionais. 

Empresa 7: Não apresenta postura em assumir 
altos riscos financeiros para entrar em mercados 
internacionais. Ressalta a importância da formação 
do cluster e participação no Wines para assumir 
menor risco financeiro para entrar em novos 
mercados internacionais. 

Empresa 8: Adota postura de assumir risco 
financeiros moderados para entrar em mercados 
internacionais. 

Empresa 9: Apresenta postura em assumir riscos 
moderados para entrar em mercados 
internacionais. 

Empresa 10: Assume riscos para entrar em 
mercados internacionais. Ressalta a importância 
da formação do cluster e participação no Wines 
para assumir menor risco financeiro para entrar em 
novos mercados internacionais. 

Risco em negócios 
internacionais 
 
Postura de assumir risco 
em negócios internacionais.  
 
Devido à natureza do 
ambiente, ações de grande 
porte são necessárias para 
alcançar os objetivos da 
organização para atuar em 
novos mercados 
internacionais. 

Empresa 1: A empresa assume riscos em 
negócios internacionais: porém busca o maior 
numero de informações sobre importadores 
possível. Portanto, devido à natureza do ambiente 
considera a forma gradual mais segura, iniciou o 
processo de internacionalização com exportações 
em Duty Frees de aeroportos internacionais. 

Empresa 2: A empresa apresenta a postura de 
assumir riscos em negócio internacionais, também 
ressalta a importância de desenvolver parcerias 
com importadores de forma gradual. 

Empresa 3: A empresa apresenta a postura de 
assumir riscos em negócio internacionais em 
negociações por preços e maior numero de venda. 

Empresa 4: A empresa apresenta a postura de 
assumir riscos em negócios internacionais. Devido 
a natureza do ambiente considera a forma gradual 
mais segura. 

Empresa 5: A empresa apresenta uma postura 
bastante agressiva em assumir riscos em novos 
negócios internacionais. 

Empresa 6: A empresa apresenta a postura de 
assumir riscos em negócios internacionais. 

Empresa 7: A empresa apresenta uma postura 
conservadora em assumir riscos em negócios 
internacionais, devido ao início das atividades de 
exportação no ano de 2010. 

Empresa 8: A empresa apresenta uma postura 
bastante agressiva em assumir riscos em novos 
negócios internacionais. 

Empresa 9: A empresa apresenta uma postura 
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agressiva em assumir riscos para entrar em novos 
mercados, porém devido a natureza do ambiente 
de forma gradual. 

Empresa 10: A empresa apresenta uma postura 
bastante agressiva em assumir riscos em novos 
negócios internacionais. Porém de forma gradual 
com contatos com importadores internacionais. 

Fonte: elaborado pela autora (2014). 

 

Em relação à dimensão Assunção ao Risco Internacional a maioria das 

empresas apresenta práticas que caracterizam os elementos das categorias 

analisadas, porém cabe ressaltar que em sua maioria os riscos financeiros são 

tomados de forma moderada pelas empresas da indústria vinícola que fazem parte 

da amostra deste estudo. 

 

5.3 PROATIVIDADE INTERNACIONAL 

 

A categoria Proatividade Internacional da OEI foi analisada a partir da 

definição das categorias: Monitoramento do ambiente internacional; Atitude de 

antecipação frente a concorrentes e mercados internacionais; Participação e 

resolução de problemas para atender mercados internacionais e Flexibilidade 

tecnológica para atuar em mercados internacionais, conforme apresentado no 

capítulo 2 da revisão da literatura no Quadro 9 (p. 60) da base conceitual de OEI. 

Miller (1983) e Covin e Slevin (1989) propõem avaliar a proatividade nas 

organizações por meio da análise da tendência destas permanecerem à frente no 

desenvolvimento de novos produtos e tecnologias e na introdução de novos 

produtos ou serviços, em vez de simplesmente seguir o mercado.  

Lumpkin e Dess (1996) propõem avaliar a proatividade a partir da relação que 

as organizações estabelecem com os mercados por meio de iniciativas de antecipar 

e perseguir novas oportunidades e para participar em mercados emergentes. 

 

5.3.1 Monitoramento do ambiente internacional  

 

A categoria monitoramento do ambiente internacional é analisada a partir das 

citações representadas na Figura 12 desenvolvida pela autora no software ATLAS.ti. 

e relatos apresentados no texto a seguir. 
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Figura 12 – Monitoramento do ambiente internacional 

 

Fonte: elaborado pela autora com ATLAS.ti (2014). 

 

O monitoramento do ambiente internacional é atitude imprescindível nas 

empresas do mundo do vinho. Conforme Roese (2008), o mercado é caracterizado 

pelo crescimento significativo do comércio internacional de vinho e sua 

transformação em produto global. 

Os relatos explicados pelos entrevistados, que demonstram as práticas para 

monitorar o ambiente internacional do mundo dos vinhos são destacados de forma 

geral por todas as empresas entrevistadas e considerados importantes para 

manterem-se competitivos no cenário internacional. 

As empresas destacam a participação em feiras internacionais, contatos com 

importadores players do segmento, visitas a mercados exteriores, e, também, a 

participação do projeto setorial Wines of Brasil, que promove ações como “projeto 

comprador” (vinda de potenciais compradores estrangeiros as vinícolas) e o projeto 

imagem (divulgar a imagem do vinho brasileiro no exterior). 

Estas ações atreladas a pesquisas de mercado têm sido utilizadas para 

identificar as tendências futuras das necessidades dos clientes nos mercados 

internacionais. Conforme Weerawardena et al. (2007) a OEl e o conhecimento do 

mercado internaiconal, são sugeridas como um dos fatores principais que 

determinam a velocidade do envolvimento  em mercados organizacionais pela 

organização. 
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A maioria da busca das tendências, elas acontecem pela participação no 
projeto e também à participação de feiras, visitas ao mercado, individuais, e 
alguns outros projetos, que faz parte também do projeto setorial, como o 
projeto comprador, projeto imagem onde as pessoas desses países alvo 
vem para a região produtora avaliar o produto, conhecer as empresas e 
registrar o que elas têm de informações também. (Entrevistada P1, 
QU1:22). 
 
A gente tem acesso a pesquisas de mercado, mais é muito mais nessa 
proximidade com os importadores que a hoje a gente já tem, os 
importadores que tem esse conhecimento e que conhecem o mercado, 
então essa proximidade com eles é o que tem feito a diferença, por 
exemplo, a questão das embalagens mais sustentáveis, garrafas mais leves 
é uma coisa que a 3 anos no Canadá já é exigido e aqui no Brasil tá 
começando a ter um ruído sobre isso, então, seriam garrafas mais leves, 
por causa dos poluentes, enfim, outra coisa também que lá fora já é bem 
mais real é o vinho em garrafa pet, em outras embalagens que não a 
garrafa tradicional, e o próprio Scroll Cap, que é aquela tampa rosca são 
coisas que lá fora já tão acontecendo e aqui ainda não, mas chega, uma 
hora chega. (Entrevistada P2, QU2:22). 
 
Participando do próprio Wines, porque ele ajuda bastante, é essencial 
porque a vinícola sozinha talvez não iria ter todo o contato que tem hoje 
com o mercado externo, tem os projetos, o Comprador e a Imagem onde 
vem os jornalistas e os compradores e dão ideias pra rótulos, pra máquinas, 
pra nomes, nº na garrafa, ou coloquem menos carvalho no produto, isso tem 
se falado muito nos últimos anos pelos jornalistas e pelos compradores 
também e todas as vinícolas que nós visitamos tem o mesmo perfil, com 
vinhos frutados, aromáticos, leves, é uma tendência que vai atingindo todos, 
porque temos escutado países produtores que vem aqui, pessoas 
importantes do setor...e as feiras que é outro aprendizado, não só da parte 
comercial, mas pros enólogos, até pra visitar a feira, passar os dias 
visitando degustando, conhecendo e isso é bem importante. (Entrevistada 
P3, QU3:18). 
 
Muito na internet, é praticamente a ferramenta mais importante, ou em 
feiras do setor onde você vê como o teu produto está sendo recebido lá, até 
mesmo às vezes comprar vinho importado pra comparar, rodada de 
negócios, e lógico, a participação no Wines [...] (Entrevistado P4, QU4:12). 
 
É muita pesquisa, reuniões, juntamos as vinícolas, a gente usa uma 
inteligência comercial da Wines, eu uso muito os nossos parceiros lá fora, 
porque eles é que são os especialistas, que conhecem o mercado, na 
Europa a gente ta em meia dúzia de países, a gente ta no Reino Unido, na 
Holanda, na Alemanha, na Bélgica, na Polônia, República Tcheca, quer 
dizer eu uso eles pra ver as tendências nos seus países e tentar chegar em 
denominadores comuns. (Entrevistado P5, QU5:22). 
 
 
O Contato com nossos importadores peço pra eles sempre me alimentar 
com o que eles precisam, o que é que são tendências, o que se pode fazer 
pra atender sempre melhor os nossos clientes e os clientes deles também, 
os importadores são os nossos olhos lá fora, e trazem as novidades de 
mercado, por exemplo as vezes eles falam pra mim como é que ta a 
Moscato, é uma uva que ta bombando nos EUA, então temos que usar a 
moscato, fazer o produto e colocar a moscato bem grande que vai bombar, 
aí a gente faz, adapta rótulo, faz promoção de moscato pra todo mundo 
saber, então agente fica sabendo uma tendência dos EUA. Na Alemanha 
ninguém ta nem aí pra Moscato, ninguém bebe moscato, eles não gostam 
de vinho doce, eles gostam de vinho seco, lá o negócio é diferente, tem que 
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focar no vinho tinto pra lá, então eles são os nossos olhos lá, fora isso a 
gente ta em todas as feiras, participamos de eventos de degustação em 
vários países, então estamos muito presentes no mercado pra observar, 
agora gastar em pesquisas, em um profissional de marketing de pesquisa 
em um outro mercado não, ainda não chegamos a este nível, os maiores 
certamente fazem isso, até pesquisa pra consumidor, pra saber as 
tendências ou contratam consultorias, mas isso é pras grandes empresas 
[...] A gente tem que pegar as informações que chegam até nós, estamos 
lingados em todos os blogs e revistas de vinhos do mundo inteiro, pra ver 
essas tendências como se fosse moda, a moda do vinho, então tem coisas 
que a gente pode fazer e focar, mas nada muito amplo, é sempre muito 
focado, orientado e direcionado. (Entrevistado P5, QU5:23). 
 
Participamos das feiras do setor e também vou a seminários, quando tem 
feira, geralmente no dia anterior tem um seminário, eu participo, sobre 
tendências, sobre mercado, agora em novembro eu vou para uma feira na 
Itália eu acabei sendo convidado pra ser palestrante numa feira que são 3 
dias com executivos de vinícolas do mundo todo. (Entrevistado P6, 
QU6:10). 
 
É muito importante o que a mídia apresenta hoje a gente tem a informação 
muito próxima, por exemplo, eu vou criar um rótulo para um espumante 
rose, tu coloca espumante rose na internet, vê as imagens de rótulos e tu 
tem as tendências de mercado ali de todo o mercado, eu tô inserido nesses 
meios com revistas especializadas, acompanhando o movimento de todo o 
setor mundial, e o projeto do Wines nos auxilia nisso, nesse monitoramento 
de tendências, ele nos atualiza em workshops, até as próprias pessoas que 
vem pra cá com feedback em cima disso com o projeto imagem, e isso é 
muito importante e acaba agregando sempre e até levando imagem da 
vinícola pro mercado internacional também. (Entrevistado P7, QU7:3). 
 
Temos um setor de marketing [...] porém esse monitoramento tá bem 
embrionário como te falei, nos estamos há um ano e meio trabalhando no 
reposicionamento da marca, por quê? Por que a empresa veio e nasceu 
muito em produtos muito tops e Premium, hoje na gama de produtos dela 
70% do faturamento dela são produtos mais de valores agregados menores, 
que são sim os mais consumidos no Brasil e também fora do Brasil, mas a 
gente vê que precisa posicionar ela com a linha fina. A gente fez todo um 
estudo, uma pesquisa de mercado com clientes, consumidores final, e 
chegamos à conclusão sim que nos precisávamos reposicionar alguns 
produtos dentro desse quesito, então e um setor que esta muito em 
atividade c tanto no mercado nacional como internacional, na verdade no 
internacional a gente ta receptivo por que participando do projeto wines, a 
gente recebe jornalistas, compradores, e a gente capta muitas informações 
dali. (Entrevistada P8, QU8:16). 
 
Eu faço por revistas especializadas, sites especializados e participando do 
projeto wines. (Entrevistado P9, QU9:11). 
 
É muito do importador, a gente recebe muito o feedback do importador, ta 
sempre conversando com todo o mundo, recebe todo mundo aqui de portas 
abertas, mostra tudo e observa o que realmente precisamos entender, pois 
eles são os nossos olhos no mercado externo, a gerente de exportação foi 
pra Polônia, visitou todos os supermercados, agente observa muito como é 
o displayer, como que os vinhos estão, como é a etiquetinha do preço, o 
que ta escrito. Visitar mercado é uma coisa que a gente faz muito, fomos na 
Alemanha também visitar loja, ver onde o vinho tá, se ele tá num canto, se 
ele tá na frente, embaixo na gôndola, isso é super importante, se o teu vinho 
não sai e ele ta no meio, então vamos colocar pra baixo ou pra cima, tem 
coisas que a gente até pede fotos pro importador mas tem coisas que só 
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vendo mesmo. Muitas informações de mercado e de consumo vêm do 
importador, mas quando o produto é destinado para of trading que é 
mercado é importante ver. Por exemplo: Bélgica, por exemplo, é um cliente 
novo, surgiu em março por uma feira e enviamos amostra, fechamos o 
negócio e já ta lá pra ser distribuído em supermercados, agora o nosso foco 
interno, tá sendo o leste europeu, depois dessa última feira fizemos alguns 
contatos pra lá, então existe sim prospecção. (Entrevistada P10, QU10:15). 

Percebe-se entre as várias práticas relacionadas nas entrevistas que as 

organizações registram atitudes de monitoramento contínuo do mercado 

internacional, identificam as futuras necessidades dos clientes, e estão 

constantemente em busca de novas oportunidades nos mercados internacionais. 

Estas ações são associadas à OEI conforme observam Knight e Cavusgil 

(2004), a partir de McDougall et al. (1994) e Autio, Sapienza e Almeida (2000). 

Desenvolver competências e perspectivas em mercados internacionais, quando 

combinado com outros recursos e capacidades, como capacidade de marketing, 

capacidade tecnológicas, orientação para o mercado, entre outras, permite-lhes 

explorar as oportunidades dos mercados estrangeiros.  

Sundqvist et al. (2012) corroboram com esta visão quando observam que uma 

empresa com um conjunto de comportamentos associados com a criação do 

potencial de valor, que se manifestam como métodos proativos e inovadores, ações 

autônomas, e uma ênfase na superação dos rivais, que visa à descoberta, avaliar e 

explorar novas oportunidades se destacam no mercado internacional. 

Nesta categoria não foram identificadas práticas que corroborassem novos 

elementos para o incremento da categoria monitoramento do ambiente internacional. 

Percebe-se que esta categoria é parte significativa do conceito da dimensão da 

Proatividade Internacional. 

No Quadro 24 são apresentadas, de forma resumida, as principais práticas 

com exemplos de ações que podem contribuir na comprovação da pesquisa 

desenvolvida por Martens (2009) em relação aos elementos e das categorias da 

dimensão Proatividade Internacional que caracterizem a OEI. 

 

Quadro 24 – Práticas da categoria Monitoramento do ambiente internacional 

 Participação de feiras internacionais. 

 Participação em congressos e eventos da área. 

 Pesquisas de mercado sobre as tendências em produtos e embalagens do setor 
internacional. 

 Receber compradores e jornalista do mercado internacional com o objetivo de avaliar o que 
é desenvolvido visando adaptar os produtos as necessidades dos clientes internacionais. 

 Realização de benchmarking em países referência no mercado internacional. 

Fonte: elaborado pela autora (2014). 
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5.3.2 Atitude de antecipação frente a concorrentes e mercados internacionais 

 

A categoria Atitude de antecipação frente a concorrentes e mercados 

internacionais é analisada a partir das citações representadas na Figura 13 

desenvolvida pela autora no software ATLAS.ti. e relatos apresentados no texto a 

seguir. 

 

Figura 13 – Atitude de antecipação frente a concorrentes e mercados internacionais 

 

Fonte: elaborado pela autora com ATLAS.ti (2014). 

 

Os executivos relatam práticas de como as empresas vinícolas brasileiras se 

destacam no mercado internacional perante os concorrentes por ocasião de eventos 

esportivos. Estas ações que associam o vinho com eventos esportivos mundiais 

conforme prevê o IBRAVIN (2013) valoriza o solo brasileiro e deve impulsionar o 

reconhecimento do país no mercado internacional de vinhos. 

 
A empresa foi licenciada pela FIFA para fornecer os rótulos de vinho tinto e 
branco como o vinho oficial da Copa 2014 no Brasil, cada garrafa tem 
impresso no rótulo e o selo do licenciamento pela FIFA, o produto já esta 
sendo exportado pra Dinamarca, Holanda, Canadá, Bélgica e Japão. 
(Entrevistada P1, QU1:27). 
 
Em 2012 a empresa foi selecionada com um vinho tinto pra ser a 
fornecedora oficial das Olímpiadas de Londres e eu acho que isso é um 
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reconhecimento não só pra a empresa mas pro vinho brasileiro em geral, 
passa uma credibilidade. (Entrevistada P2, QU2:38). 
 
Por exemplo, já fizemos na época da copa da Alemanha um espumante nas 
arenas de futebol, então, era um espumante com o rotulo bem diferente, 
escrito Arena Humana que era específico pras arenas, então assim, a gente 
busca se inserir nos eventos internacionais como um diferencial. 
(Entrevistada P3, QU3:32). 
 

Um dos executivos relata como sua empresa foi selecionada para ser a 

primeira a fornecer vinhos brasileiros nos Dut Free de aeroportos internacionais, 

destacando uma atitude de antecipação a concorrentes nacionais e internacionais. 

 

O Dut-Free que foi uma conquista fantástica, a gente participou e venceu 
uma seleção para representar o vinho brasileiro em um projeto que era 
Made In Brazil e foi a primeira vinícola brasileira a fazer isto. (Entrevistada 
P1, QU1:26). 
 

Os executivos comentam exemplos de atitudes de inserir um produto inovador 

tanto para atender o mercado nacional quanto internacional, e a difícil imitação por 

parte dos concorrentes. 

 

Fizemos um suco integral que só tem o nosso. Nós somos o único a vender 
para o mercado internacional e ainda ninguém copiou. (Entrevistada P8, 
QU8:17). 

 
Lançou um keep cooler, que existe desde 85 e todo mundo já tomou keep 
cooler quando tinha menos idade, então é um produto que foi uma inovação 
no mercado brasileiro e seguiu para Ásia, inclusive existe ainda o com o 
rótulo em inglês. (Entrevistada P1, QU10:33). 

 
A partir das análises percebe-se que em diversas ocasiões, o elemento da 

proatividade comprova a atitude de antecipação e busca de informações para 

desenvolver novas técnicas de produtos, tecnologias e atuar de forma competitiva 

no mercado internacional, principalmente em empresas que atuam há mais tempo 

no mercado internacional. 

Conforme Ruokonen e Saarenketo (2009) à medida que os dirigentes adotam 

comportamento proativo de monitoramento e aquisições de novos conhecimentos 

sobre o mercado exterior, há um aumento das inovações direcionadas para este 

mercado. 

 

Vários mercados que são países alvos, são países que estão à frente, muito 
mais maduros, então é muito interessante, porque o mercado internacional 
acaba sendo um mapa da história do vinho, então tem mercados mais 
maduros, outros menos e a gente compara sempre com o Brasil e aí agente 
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pode situar as fases de onde agente ta em cada país, por isso é uma 
grande escola que auxilia bastante na projeção do que vai acontecer, qual 
seria a próxima tendência em cada um dos mercados, principalmente nos 
que estão mais atrasados, esses que estão liderando, que apontam as 
tendências, as novidades e isso acaba refletindo nas tomadas de decisão. 
(Entrevistada P1, QU1:23). 
 
A empresa tá sempre muito ligada e tem uma vantagem de ter esses 
importadores bons e que passam essas tendências e a empresa está 
sempre muito aberta a fazer o possível pra negociar, hoje mesmo veio um 
e-mail de uma rede imensa, eles atuam no Brasil, mas tem supermercados 
no mundo inteiro e é uma demanda pra vender nossa marca na África, só 
que daí eles querem um produto super barato, não importa a qualidade, é o 
preço que vai determinar e precisa de um rótulo que seja brega, super 
colorido, se for um tucano melhor ainda, então não temos nenhum rótulo 
assim, mas a gente já apresentou um outro, dizendo, olha esse pode ser, 
esse tipo de demanda é muito raro, é interessante pra empresa, mas 
precisa analisar pra ver se vai agregar ou não. (Entrevistada P2, QU2:23). 
 
A gente exporta basicamente direto pros importadores e são eles os 
responsáveis pela venda e distribuição, então vem deles toda esta questão, 
por exemplo, eles querem um rótulo diferente para uma rede por que eles 
perceberam essa demanda ou precisa mudar um estilo de produto para tal 
mercado, pra isso a gente precisa dos importadores. (Entrevistado P3, 
QU3:19). 
 
A gente foca no mercado internacional é valor agregado, então se a gente 
pegar só os produtos que a gente comercializa lá fora e fazer um percentual 
aqui internamente se torna muito mais representativo, se tu pegar o totalzão 
OK não aparece muito, então por isso tem uma importância estratégica 
muito grande, a gente trabalha com produtos de grande valor, de maior 
valor agregado e vende muito bem lá fora, melhor lá fora do que em 
grandes mercados aqui no Brasil. (Entrevistado P5, QU5:24). 
 
Nós fomos ganhadores do premio nacional de inovação 2012, no quesito 
indústria, esse premio tem um book de avaliação, nosso relatório de 
avaliação que foi a melhor avaliação de todas as empresas apresentadas, 
ganhou no quesito indústria, pela inovação tecnológica de gestão, de 
produto de conceito, então nos passamos acho que no pior crivo que existe 
hoje no Brasil com auditoria, e foi à única vinícola a ganhar. (Entrevistado 
P9: QU9:22). 
 
Foi uma das primeiras empresas a exportar a linha Marcus James, quase 
toda a produção era destinada pros EUA [...] a gente tem clientes no Japão 
que são fiéis há 20 anos comprando sempre o mesmo produto, existe o 
interesse em diversificação, mas eles compram sempre os mesmos. 
(Entrevistada P10, QU10:30). 

 
A empresa tem grande parte das suas máquinas de engarrafamento 
compradas no exterior, quase todas são italianas, tudo tecnologia 
internacional, justamento para acompanhar essas tendências de mercado 
sabe. (Entrevistada P10, QU10:32). 
 

As empresas caracterizadas como de pequeno porte que estão iniciando o 

processo de internacionalização falam da importância das vinícolas de médio e 

grande porte que já estão internacionalizadas representar o Brasil no cenário 

internacional, para, assim, abrir as portas para o vinho brasileiro. 
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A gente tem uma missão em conjunto que é aumentar o consumo de vinhos 
e quando a gente fala em mercado externo eu me considero totalmente 
dependente das grandes vinícolas que tão entrando no mercado hoje, eu 
vejo quem já ta no mercado hoje sendo a minha abertura de portas para o 
mercado internacional [...] (Entrevistado P7, QU7:4). 
 
A união da indústria vinícola entre pequenas e grandes são formas de 
trabalhar em conjunto com acessibilidade das mudanças, trabalharem 
planejadamente pra chegar ao objetivo, que é vender o vinho brasileiro, 
então essa união é muito importante para nós aprender sobre o mercado 
estrangeiro. (Entrevistado P4, QU4:24). 
 

Após análises desta categoria cabe fazer menção sobre as particularidades 

do mercado do vinho brasileiro que perante os países produtores já estabelecidos é 

considerado um mercado bastante jovem, o que dificulta as ações de antecipar-se 

perante os concorrentes, e iniciar ataques competitivos. 

Fensterseifer (2007) e Zen (2012) observam que o movimento de 

internacionalização, tardio em setores, como o vitivinícola, no qual a preocupação 

com a internacionalização se intensificou no início dos anos 2000, é causa do 

expressivo aumento da concorrência dos produtos importados no mercado 

doméstico. 

Observando este contexto, percebe-se que a União do setor impulsiona às 

ações de internacionalização, e é o que realmente destaca as forças de atuação das 

empesas vinícolas já internacionalizadas perante o mercado internacional. 

Conforme Zen (2012), o mundo ainda está descobrindo o vinho brasileiro. 

Para tanto, o Brasil tem desenvolvido uma capacidade excepcional para a produção 

de vinhos de qualidade, podendo sim competir de forma agressiva com os 

concorrentes internacionais. 

A categoria Atitude de antecipação frente aos concorrentes é uma categoria 

bastante completa de elementos que caracterizam as práticas organizacionais. 

Conforme Martens (2009), esta categoria apresenta elementos bastante similares à 

dimensão Inovatividade internacional, quanto ao aspecto inovação de 

produtos/serviços, técnicas administrativas e tecnologias, portanto, nesta categoria 

não foi abordado novamente as práticas relacionadas a estas situações.  

De tal maneira, não se propõe elemento novo nesta categoria atitude de 

antecipação frente aos concorrentes e mercados internacionais, que é analisada 

neste estudo sob o contexto internacional associada com as ações de proatividade 

internacional. 
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São apresentadas, no Quadro 25, as principais práticas com exemplos de 

ações que podem contribuir ao incremento dos elementos da dimensão Proatividade 

Internacional que caracterizem a OEI no contexto deste estudo. 

 

Quadro 25 – Atitude de antecipação frente a concorrentes e mercados internacionais 

 Participação com produtos inovadores e exclusivos para eventos esportivos internacionais. 

 Pesquisas sobre as tendências em produtos e embalagens do setor internacional. 

Fonte: elaborado pela autora (2014). 

 

5.3.3 Participação e resolução de problemas para atender mercados 

internacionais 

 

Aqui são abordadas as práticas que caracterizam os elementos da categoria 

participação e resolução de problemas para atender mercados internacionais da 

dimensão Proatividade Internacional, de acordo com a base conceitual de OEI 

apresentada no Quadro 9 (p. 60) do capítulo 2 deste estudo. 

A categoria será analisada a partir das citações representadas na Figura 14 

desenvolvida pela autora no software ATLAS.ti. e relatos no decorrer do texto. 

 

Figura 14 – Participação e resolução de problemas para atender mercados internacionais 

 

Fonte: elaborado pela autora com ATLAS.ti (2014). 

 

Nas entrevistas realizadas com os 10 executivos foram identificadas algumas 

situações que retratam as práticas do planejamento estratégico das organizações, 

reuniões para discussões e tomadas de decisões, para prospectar novos mercados 

internacionais. E, também, como é o envolvimento dos gestores e da equipe para 

preparar a empresa para atuar em mercados internacionais. 
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Conforme Silveira-Martins, Rossetto e Anana (2013), os gestores do setor 

vinícola brasileiro recebem uma grande carga de responsabilidade de como melhor 

gerir seus recursos, a fim de equalizar as atividades da empresa (entre criar e 

melhorar), observando a influência desafiadora do ambiente, para o alcance do 

melhor resultado possível. 

Este cenário prepara a organização para atuar no mercado internacional, no 

que refere-se a forma de organzair seu planejamento articulado com as estratégias 

setoriais, a partir de práticas do envolvimento dos gestores e equipe com órgãos 

governanmenteais que impulsionam a internaiconalziação do setor e das 

organziações, conforme se observa nos relatos a seguir: 

 

Em relação ao mercado internacional precisa fazer parte do todo da 
empresa, tem que estar dentro da missão, da visão da empresa, se isso 
ajuda a fortalecer o caminho, a história, o produto, o conceito do trabalho 
daí sim, caso não e for só uma moda, a gente não faz isso, que seria 
desvirtua o planejamento da empresa, portanto cada caso é um caso, e sim 
precisamos analisar se realmente os projetos vão proporcionar 
oportunidades internacionais. (Entrevistada P1, QU1:24). 
 
Desde a telefonista até o CEO, porque tem uma ligação com o importador, 
se a telefonista não souber falar inglês pra passar a ligação é ruim, desde a 
parte financeira, quem vai fazer a documentação de ter esta 
responsabilidade de passar todas as informações, uma das coisas que  a 
gente aprendeu trabalhando com os alemães, porque o que acontece 
quando chega um e-mail, tu não sabe a resposta, tu precisa analisar, 
geralmente o brasileiro vai responder quando ele tiver a resposta mesmo, e 
aí ele nos disse bem assim, não sei porque que no Brasil é assim, mas 
responda então que recebeu o teu e-mail, que vai analisar e retornar, eles 
querem uma resposta, não precisa ser a resposta que eles tão procurando, 
mas pelo menos saber que recebeu e  leu, o japonês também, agora a 
gente ta com 2 importadores lá bem grandes, e também é a mesma coisa, o 
japonês ele é muito metódico, extremamente formal, até o e-mail é um 
ritual, precisa ter muito cuidado com o que você vai responder porque é 
uma análise que ela ta fazendo [...] e assim precisa desenvolver pessoas 
com capacidades pra atender essas pessoas claro, que é uma adaptação. 
(Entrevistada P2, QU2:26). 

 
A gente tem um planejamento estratégico sendo realizado na vinícola que é 
constituído por um conselho, que seria a parte comercial, administrativa, 
enologia e direção pra determinar ações, onde estão hoje e onde querem 
chegar e na parte comercial a parte de comércio internacional entra junto, 
que aí sim o planejamento é feito mais dentro do nosso setor mesmo, onde 
determinamos os mercados que a gente que atua e estabelece metas de 
quanto que nos queremos atingir em cada mercado, tudo articulado de 
forma integrada. (Entrevistada P3, QU3:21). 
 
Toda empresa se movimentou pra que acontecesse isso, até porque 
quando a gente fazia reuniões pra ver a viabilidade eu tinha que chamar as 
pessoas responsáveis pra poder ver se realmente era viável, eu também 
tive que ceder em alguns momentos, por exemplo, eu vou mudar o rótulo 
sim, a cápsula eu cheguei a conclusão de que não valia  a pena  mudar 



142 

 

uma cápsula do espumante por exemplo, então são aceitações que, 
negociações internas  pra poder viabilizar ou não, na verdade, são formas 
de trabalhar em conjunto com acessibilidade as mudanças, trabalharem 
planejadamente pra chegar ao objetivo. acredito que sim somos 
competitivos tanto em qualidade de produto, produção [...] preço às vezes 
(Entrevistado P4, QU4:14). 
 
Quando tem a ideia fixa da diretoria, que eles que criaram um departamento 
de exportação, contrataram profissionais pra atuar, eles que determinaram o 
investimento junto com o departamento de exportação claro. Tem essa ideia 
[...] tem essa vontade, eles veem essa importância e o desejo da diretoria 
pra mim é o pilar fundamental pra começar internacionalizar, mas ainda tem 
muita coisa par fazer, mas aos poucos as outras áreas também vão se 
agregando, vão tomando conhecimento da importância da 
internacionalização (Entrevistado P5, QU5:26). 

 
Na verdade a gente colocou assim nesse ano o nosso planejamento 
estratégico, ter essa parte de aproximação de clientes que a gente já atua e 
novos mercados como, por exemplo, EUA a Ásia esses mercados novos 
mesmos. A empresa esta investindo em trazer habilidades diferenciadas pra 
desenvolver e atender as necessidades do mercado internacional. 
(Entrevistada P8, QU8:18). 
 
A empresa não está exclusivamente orientada para o mercado 
internacional, mas sim sempre tem um cliente novo, um cliente que vai 
valorizar a marca fora daqui, vai trabalhar bem a Marca, os vinhos do Brasil,  
a vinícola vai ser valorizada com certeza. Esta no planejamento continuar o 
processo de internacionalização com força total, por o vinho ser um produto 
global, que cada um gosta do seu não existem metas, a gente tem metas 
internas, existe um planejamento pra permanecer na faixa de 20 países, os 
ativos são 13, então, ficando dentro de 20 está ótimo. (Entrevistada P10, 
QU10:17). 

 

Algumas empresas se preocupam com o planejamento orientado para 

soluções de problemas e oportunidades internacionais, conforme relatam nos textos: 

 

A gente tem sim uma preocupação muito grande como mercado 
internacional, porque agente sabe que a gente tá construindo a nossa 
imagem, a empresa quer ser um marca global, ela não é ainda e ela tá se 
posicionando no mercado como uma marca de referencia de qualidade, 
então, obviamente que tem esse cuidado, porque muitas vezes os negócios, 
eles estão, nesse primeiro momento mais voltado pra saber, onde é que o 
produto vai tá, quer dizer, locais, referência. (Entrevistada P2, QU2:24). 
 
Ocorreu um planejamento sim para o mercado internacional, olha só 
precisamos adaptar ao que eles precisam, para aproximar a marca Brasil do 
mercado internacional. Criamos alguns produtos por demanda do exterior, 
por exemplo, o vinho Tanat, comecei a fazer pra atender Luxemburgo e 
depois comecei a vender no mercado interno, um outro vinho que até agora 
ainda não comecei a vender no mercado interno foi feito pra Finlândia, o 
scroll cap que outra forma de envasamento eles pedem muito não 
precisamos realmente nos planejar par atender essas oportunidades, a 
abertura de mercado nos obrigou a melhorar os vinhos, estudar um pouco 
mais,  indo pra fora, buscando informação. (Entrevistado P6, QU6:15). 
 
Para o mercado internacional nos vamos de uma forma um pouco mais 
planejada, mais organizada, por exemplo, na China É um mercado 
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promissor, e possível que a gente faça um ponto de apoio nosso lá. 
(Entrevistado P9, QU9:23). 
 

Em relação ao elemento eliminar operações em avançado estágio do ciclo de 

vida para atuar em mercados internacionais, conforme Martens (2009), este 

elemento não foi explicitado nas entrevistas, porém, neste contexto do mundo do 

vinho, percebe-se que os produtos possuem um ciclo de vida estável, podendo ser 

comercializado com diferentes alternativas de produção, sendo o mesmo produto. 

Os vinhos mais premiados, de acordo com os entrevistados, podem ser produzidos 

iguais durante muito tempo. 

 

O nosso produto mais premiado é o moscatel branco, com 54 ou 55 prêmios 
internacionais, é um produto muito bem feito, eu acho também que é o 
produto mais premiado do Brasil, então o pessoal faz ele tão bem porque 
que eu vou mexer nele. (Entrevistada P10, QU10:34). 
 
O nosso vinho DNA 99, Merlot 99, o DNA é em homenagem a ele, do 
mesmo vinhedo, mesmas pessoas, mesmos climas, feito só em colheitas 
especiais, uma homenagem ao vinho Merlot 99 que foi o vinho que mudou a 
cara do merlot do Brasil, a partir dele é que veio toda essa onda de merlot e 
até hoje o próprio vale hoje é baseado no merlot, faz quase 15 anos que 
produzimos este mesmo vinho. (Entrevistado P6, QU6:16). 
 

Para tanto, sugere-se excluir este elemento da categoria participação e 

resolução de problemas para atender o mercado internacional, justificando o 

contexto do mercado do vinho analisado neste estudo. Conforme corrobora Martens 

(2009), é possível que isso aconteça no setor, porém por não ser observado 

explicitamente nas entrevistas sugere-se tal situação. 

Após analisar os elementos da categoria participação e resoluções de 

problemas para atender mercados internacionais percebe-se que somente dois 

elementos foram identificados nas entrevistas. Também não se identificou novos 

elementos a serem agregados na base conceitual da categoria. Esta categoria está 

relacionada com a dimensão Proatividade Internacional como uma causa das 

práticas efetivas nas organizações. 

O Quadro 26 apresenta, de forma resumida, as principais práticas com 

exemplos de ações que podem contribuir para a pesquisa desenvolvida referente à 

dimensão Proatividade Internacional que caracterizem a OEI no contexto deste 

estudo. 
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Quadro 26 – Participação e resolução de problemas para atender o mercado internacional 

 Realização do planejamento estratégico para atuar em mercados internacionais. 

 Descentralização de ações e comprometimento da equipe para atuar em mercados 
internacionais. 

Fonte: elaborado pela autora (2014). 

 

5.3.4 Flexibilidade tecnológica para atuar em mercados internacionais 

 

Aqui são abordadas as práticas que caracterizam os elementos da categoria 

Flexibilidade tecnológica para atuar em mercados internacionais da dimensão 

Proatividade Internacional, de acordo com a base conceitual de OEI apresentada no 

Quadro 9 (p. 60) do capítulo 2 deste estudo. 

A categoria será analisada a partir das citações representadas na Figura 15 

desenvolvida pela autora no software ATLAS.ti. e relatos no decorrer do texto. 

 

Figura 15 – Flexibilidade tecnológica para atuar em mercados internacionais 

 

Fonte: elaborado pela autora com ATLAS.ti (2014). 

 

Habilidade de pessoas em termos tecnológicos para desenvolver produtos 

que atendam às necessidades internacionais, foi expresso pelos entrevistados, em 

seus relatos, quando enfatizam os enólogos que atuam tanto no mercado nacional 

quanto internacional. 

 
Temos uma enóloga que trabalha tanto no mercado interno, quanto no 
mercado internacional, ela atua no Brasil conosco e na Itália com o Grupo 
Ferrari, enfim, são algumas vinícolas bem importantes. E, ela traz novas 
possibilidades tecnológicas pra empresa, também na área de produção, e 
na área de produtos, apresentação de produtos, processos. (Entrevistada 
P1, QU1:25). 
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A experiência dos enólogos de fazer safras em vários lugares é 
fundamental, porque conseguem melhorar o vinho e ter essa noção do que 
é um mercado realmente global. (Entrevistada P2, QU2:25). 
 
Temos vários enólogos, inclusive uma na parte comercial, e é interessante 
ter uma enóloga na parte comercial porque aí tu tem a visão do comércio e 
também do produto, de como fazer, do que fazer. (Entrevistada P3, 
QU3:33). 
 
Foi investido no que existe mais moderno em equipamentos enológicos, 
temos uma equipe com 15 enólogos, o enólogo argentino com experiência 
internacional, atuou muito anos na vinícola, trazendo novidades e 
assessorando a produção de vinhos. (Entrevistado P5, QU5:38). 
 
Temos um enólogo que está com a empresa há mais de 20 anos, nós 
temos mais um enólogo que é braço direito dele e tem mais 2  enólogas que 
trabalham na parte comercial. Esse nosso enólogo da cantina hoje ele tá na 
Itália, vai passar 15 dias lá, ele é presidente da ABE (Associação brasileira 
de enologia) e já conhece várias regiões ele traz muitas coisas do mercado 
internacional.  (Entrevistado P7, QU7:16). 

 
Sim, isso sim, pra entender o mercado comercialmente falando, mas a 
produção vinícola, tecnologia em produção, o enólogo responsável pelos 
espumantes tava em Portugal, o chefe do engarrafamento foi pros EUA 
conhecer novas técnicas de envase de suco, ele foi pros EUA no mês de 
agosto, em 2010, pra conhecer novos processos, novas tecnologias que 
estão pelo mundo. Inclusive a empresa tem, grande parte das suas 
máquinas de engarrafamento compradas no exterior, quase todas são 
italianas, tudo tecnologia internacional. (Entrevistada P10, QU10:35). 

 

Os entrevistados relatam que o Brasil hoje dispõe de enólogos capacitados e 

reconhecidos até mesmo internacionalmente. Esta capacidade se deve à 

implantação de faculdades de formação e também ao investimento das vinícolas 

neste segmento em específico. 

Quanto ao desenvolvimento de múltiplas tecnologias para atender mercados 

internacionais, os relatos demonstram a realidade do setor vinícola brasileiro, que 

busca, de forma contínua, a melhoria de seus produtos, por meio de investimentos 

tecnológicos. Knight (2001) observa que a preparação internacional e aquisição de 

tecnologia como principais estratégias organizacionais, ajudam a melhorar a eficácia 

das ações de OEI nas atividades externas das empresas em mercados 

internacionais. 

Meirelles, Rebelato e Rodrigues (2011) explicam que o aumento do comércio 

internacional coloca as vinícolas brasileiras, que tradicionalmente produziam vinhos 

de baixa qualidade e elaborados a partir de cepas americanas e híbridas, diante de 

um novo e mais elevado patamar concorrencial, forçando estas empresas a 
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conquistarem novas habilidades tecnológicas e comerciais para poder sobreviver no 

mercado.  

Sato e Angelo (2007) também observam que no Brasil, tecnologias modernas 

na produção do vinho têm permitido obter uma bebida de boa qualidade superando-

se limitações. Percebe-se, pelos relatos, que as vinícolas buscam tecnologia 

internacional, como buscam adaptar as tecnologias a partir da disponibilidade de 

recursos para desenvolver novos produtos. 

 
Por exemplo, na garrafa pet a nossa linha de engarrafamento não funciona, 
mas nós já fizemos vinho de garrafa pet, fomos na França, a gente deu em 
jeito de entregar pro importador como ele queria, foi o vinho das Olímpiadas 
inclusive que tinha que ser em garrafa pet porque não pode entrar garrafa 
no estádio, então a gente não podia importar uma linha de engarrafamento 
pra fazer esse projeto, mas nós conseguimos um engarrafador na França, 
enviamos o vinho a granel pra lá e daí foi engarrafado e tal [...] (Entrevistado 
P2, QU2:25). 

 
Eu acho que são as duas coisas, elas andam juntas, todo o processo é 
assim, realmente se tu não inovar tu [...] se tu não buscar [...] por exemplo 
agora  a gente tá trazendo a máquina pra utilizar scroll cap , então também 
é uma inovação esse tu não usar isso, até num momento não seria tão 
imprescindível, o mercado nacional ainda não atende essa demanda assim 
de, ainda tão pra aquela questão da rolha, porém isso vai mudar, como tá 
mudando no mercado internacional, uma hora ou outra vai chegar aqui pra 
nós, então nós já estamos com isso [...] (Entrevistado P4, QU4:13). 
 
Se olhar a nossa linha de produção, todos os jornalistas que vem de fora se 
impressionam porque realmente agente tem a melhor tecnologia disponível, 
temos prensa pneumáticas, que extraem o suco da uva com suavidade. Se 
olhar o nosso laboratório, a gente comprou um máquina que se chama 
WineScan, já faz 2 anos, só tem 2 laboratórios, não são vinícolas, são 
laboratórios no Brasil além de nós que temos essa máquina, que é como se 
tu pegasse tua gota de sangue e por ali naquela maquininha e faz todo tipo 
de exame, mesma coisa no vinho, então tem  análises que o pessoal sem 
essa máquina demoraria 1 hora, 2 horas eles fazem em 5 minutos e é uma 
máquina importada, e investimos muito, estamos com um pedaço de terra 
na Campanha em Santana do Livramento de 700 hectares  e o nosso plano 
é de que daqui  a 5 ou 6 anos ter praticamente 450 hectares de vinhedos 
próprios plantados, quem visita lá, eu ainda não fui, mas também não sou 
um técnico, mas falam que se assemelha com o que as melhores vinícolas 
do Chile tem.( Entrevistado P5, QU5:25). 
 
A empresa no momento está desenvolvendo novas tecnologias e esta 
investindo em trazer habilidades diferenciadas pra desenvolver e atender as 
necessidades do mercado internacional. (Entrevistada P8, QU8:19). 
 
Temos flexibilidade, por exemplo, o scroll cap foi colocado no produto do 
cliente porque ele quis e já existia, porém a gente recebe, por exemplo, um 
pedido queremos suco em tetra Pak, o nosso suco não dá pra colocar em 
tetra Pak porque ele é 100% natural então não é porque a gente não tem a 
embalagem pra fazer isso [...] mas é por causa da qualidade do produto, 
não porque não temos uma tecnologia, é coisa de se adaptar. A gente tem 
pra vinho, mas pra suco não, porque o produto não se comporta bem ali 
dentro, ele infla e não fica bom então precisa avaliar os processos que 
requisitam a flexibilidade de produção é algo que deve ser observado [...] 
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uma das razões do pessoal ter ido viajar pros EUA foi pra pesquisar uma 
nova alternativa de embalagem maior, uma caixa, um bag para suco, que se 
comporte melhor então a gente acaba não querendo exportar isso, prefere 
exportar valor agregado. (Entrevistada P10, QU10:16). 
 
Antes de investir o primeiro centavo, eu viajei muito, fui visitar as feiras 
internacionais de equipamentos, fui buscar tecnologia de ponta que havia 
fora na França, na Alemanha, na Áustria, Itália, além de trazer adaptei as 
condições brasileiras, mudei bastante as maquinas, hoje o meu conceito 
produtivo e maquinas e know how tecnológico acredito que e um dos 
melhores que tem. (Entrevistado P9, QU9:24). 
 

Os entrevistados registram a busca de parcerias por meio de instituições de 

ensino e pesquisa e centros tecnológicos para desenvolver produtos, embalagens e, 

também, quando esta tecnologia e/ou conhecimento não está disponível na empresa 

para atender às necessidades de clientes do mercado internacional. 

 
O suco de maçã, por exemplo, é um produto completamente inovador, e aí 
estamos desenvolvendo junto com o SEBRAE coisas para incremento de 
embalagem, etc. Sobre as melhorias dos equipamentos com SENAI. E 
também tenho sim parceria com pesquisa com a Universidade Federal de 
Santa Catarina, dependendo o que eu tenho de projetos eu envolvo esses 
setores, algum problema tecnológico a gente vai envolvendo a Embrapa, a 
Epagri, um problema de pós-colheita tive que envolver a Epagri, só pra 
resolver problemas técnicos achar saídas e adaptar os processos europeus 
ao micro clima brasileiros, as máquinas vieram com processo europeu. 
Essas pesquisas desenvolvimento e essas parcerias também trouxeram 
essas possibilidades de melhorias de inovação. (Entrevistado P9, QU9:12). 
 
A gente tem feito projetos com o Sebrae também mais pra parte comercial e  
de embalagens, fazemos também projetos com o Senai pra 
desenvolvimento de equipamentos, nós temos um em andamento, temos 
um outro em andamento também pra trazer tecnologia de mídia pra dentro 
da vinícola, pro desempenho, pra espalhar o que tá fazendo ali. Fizemos 
projetos com a Unisinos, com a UFRGS, vai começar um outro agora com a 
Unisinos que tem a ver com o uso de designe aplicado ao setor vinícola não 
só em questão de embalagem, mas designe em geral. (Entrevistado P6, 
QU6:17). 

 

Após análise das entrevistas, constata-se que os elementos da categoria 

Flexibilidade tecnológica para atuar em mercados internacionais foram explicados de 

forma prática por todos os entrevistados. 

Referente aos elementos da categoria participação e resoluções de 

problemas para atender mercados internacionais percebe-se que somente dois 

elementos foram identificados nas entrevistas. Também, não foram identificados 

novos elementos a serem agregados na base conceitual da categoria. Esta 

categoria está associada com a prática efetiva da dimensão Proatividade 

Internacional nas organizações que fazem parte do contexto deste estudo. 
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O Quadro 27 apresenta, de forma resumida, as principais práticas com 

exemplos de ações que podem contribuir na comprovação da pesquisa desenvolvida 

referente à dimensão Proatividade Internacional que caracterizem a OEI no contexto 

deste estudo. 

 

Quadro 27 – Flexibilidade tecnológica para atuar em mercados internacionais 

 Ter enólogos com experiência internacional no setor produtivo. 

 Buscar conhecimentos em tecnologias modernas e aplicadas nos países tradicionais 
produtores de vinho. 

Fonte: elaborado pela autora (2014). 
 

5.3.5 Elementos que caracterizam a dimensão Proatividade Internacional 

 

Ao concluir a análise das categorias relacionadas à dimensão Proatividade 

Internacional cabem algumas considerações sobre as práticas apontadas nas 

entrevistas. A proatividade é comprovada pelos relatos das práticas de atitude de 

antecipação e busca de informações para desenvolver novas técnicas no 

desenvolvimento de novos vinhos, sucos e espumantes por meio de busca do 

conhecimento de novas tecnologias, com o objetivo de atuar de forma proativa e 

competitiva no mercado internacional. 

Dess e Lumpkin (2005) consideram que organizações proativas monitoram 

tendências, identificam futuras necessidades de clientes e antecipam mudanças 

relativas a demandas ou a problemas emergentes que podem levar a novas 

oportunidades de negócios. 

Neste contexto, pode-se afirmar que as organizações do setor vinícola estão 

atentas e realizam ações de monitoramento do mercado internacional, 

principalmente no que se refere à busca por oportunidades internacionais. As 

empresas também mencionam a preocupação com o planejamento da organização 

orientado para soluções de problemas e oportunidades internacionais.  

Em relação à categoria atitude de antecipação frente aos concorrentes e 

mercados internacionais os entrevistados relatam práticas de como as empresas 

vinícolas brasileiras se destacam no mercado internacional perante os concorrentes 

por ocasião de eventos esportivos. 

Knight (2000), Knight (2001) e Knight, Cavusgil (2004), concordam que a OEI 

reflete as características da proatividade e a agressividade global da empresa em 
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sua busca de mercados internacionais, estando associada à visão gerencial, 

capacidade de inovação e postura competitiva proativa no exterior. 

Referente à categoria participação e resolução de problemas para atender 

mercados internacionais, sugere-se excluir o elemento operações em avançado 

estágio do ciclo de vida para atuar em mercados internacionais, justificando o 

contexto do mercado do vinho analisado neste estudo. 

Quanto ao elemento Flexibilidade tecnológica, percebe-se o desenvolvimento 

de novas e múltiplas tecnologias para atender mercados internacionais. Também, 

entende-se que as empresas apresentam habilidades das pessoas em termos 

tecnológicos para desenvolver produtos que atendem o mercado internacional por 

meio de enólogos qualificados internacionalmente. 

No Quadro 28 são descritas, brevemente, as práticas identificadas nos 

elementos da categoria Proatividade internacional, a partir da análise das entrevistas 

realizadas. Para tanto, propõe retirar o elemento destacado na cor verde na 

categoria Participação e resolução de problemas para atender mercados 

internacionais. 

 
Quadro 28 – Categorias e Elementos da dimensão Proatividade Internacional 

Dimensões 
da OEI 

Categorias e Elementos da dimensão Proatividade Internacional 

Categorias e Elementos Caracterização das empresas 

P
ro

a
ti

v
id

a
d

e
 I

n
te

rn
a

c
io

n
a

l 

Monitoramento do 
ambiente internacional 
 
Monitoramento contínuo do 
mercado internacional. 
 
Identificar futuras 
necessidades do cliente.  
 
Antecipa mudanças em 
mercados internacionais.  
 
Constante busca por novas 
oportunidades de 
mercados internacionais.  
 
Constante busca por 
negócios que podem ser 
adquiridos em novos 
mercados internacionais. 

Empresa 1: faz monitoramento do ambiente, 
participar de feiras internacionais, visitas a mercados 
internacionais e participa do projeto wines que 
possibilita a busca por oportunidade de novos 
mercados internacionais comprados. 

Empresa 2: Ressalta a importância da proximidade 
com importadores para identificar tendências de 
consumo do mercado internacional. Participação em 
feiras e evento internacionais.  

Empresa 3: Ressalta a importância da participação 
no projeto Wines of Brasil, por receber feedback de 
compradores sobre tendências do mercado 
internacional. 

Empresa 4: Observa que a feramente da internet 
possibilita a busca de informações rapidamente. 
Ressalta a importância de visitas em mercados 
internacionais e feiras do setor. 

Empresa 5: Utiliza a inteligência comercial em 
pesquisa sobre o setor do projeto Wines. Participa de 
feiras internacionais. E utiliza as informações dos 
parceiros importadores. 

Empresa 6: Participa de feiras e seminários 
internacionais, com o objetivo de identificar mercados 
e necessidades dos clientes. 

Empresa 7: Busca informações na internet, em feiras 
setoriais internacionais. E, ressalta a participação no 
projeto Wines para buscar oportunidades de negócios 
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internacionais. 

Empresa 8: Pesquisa de mercado com clientes 
potenciais. Participação em feiras para prospectar 
clientes e participa do projeto Wines buscando novas 
oportunidades de negociação internacional. 

Empresa 9: Participação no projeto Wines e 
participação de feiras. Monitora o mercado por meio 
de visitas e internet. 

Empresa 10: Monitora o mercado por meio das 
informações de importadores. Participa de feiras 
internacionais para prospectar novos clientes. E 
participa do projeto Wines of Brasil. 

Atitude de antecipação 
frente a concorrentes e 
mercados internacionais 
 
Frequentemente é o 
primeiro a introduzir novos 
produtos/serviços, técnicas 
administrativas, tecnologias 
em operações 
internacionais. 
 
Empresa criativa e 
inovativa para atender 
mercados internacionais. 
Frequentemente inicia 
ações às quais os 
competidores respondem 
para atuar em mercados 
internacionais. 
 
Forte tendência a 
antecipar-se em ideias ou 
produtos para atender 
novos mercados 
internacionais.  
Geralmente antecipa-se à 
concorrência expandindo 
capacidades.  
 
Tendência a iniciar ataques 
competitivos em mercados 
internacionais. 
 
Produtos e serviços mais 
inovativos para atender os 
mercados internacionais. 

Empresa 1: Empresa criativa inova para atender 
mercados internacionais, possui o vinho licenciado 
como fornecedor da copa no Brasil em 2014. Primeira 
vinícola a vender vinhos em Dut Free de aeroportos 
internacionais. 

Empresa 2: Inova em produtos diferenciados para 
atender necessidades de clientes em mercados 
internacionais. Selecionada como fornecedora de 
vinho tinto para na Olimpíadas em Londres em 2012. 

Empresa 3: Cria novos rótulos embalagens e 
produtos para atender mercados internacionais. 
Adapta produtos inovadores para atender demanda 
especifica de compradores internacionais. Ex: 
Espumante Arena Humana, copa da Alemanha 

Empresa 4: Ações do projeto Wines of Brasil para 
atender mercados internacionais. 

Empresa 5: Cria produtos inovadores e de valor 
agregado. 

Empresa 6: Busca introduzir novas tecnologias em 
operações de venda para o mercado internacional. 

Empresa 7: Ressalta a importância das inovações 
das grandes vinícolas para abrir mercado 
internacional para o vinho brasileiro. 

Empresa 8: Desenvolve produtos inovadores para 
atuar atender mercados internacionais. 

Empresa 9: Busca inovar continuamente em 
tecnologia de produto e formas de produção para 
atender o mercado internacional. 

Empresa 10: Primeira vinícola a exportar o vinho 
Marcus James, para os EUA. Busca inovação em 
tecnologias de ponta com máquinas importadas. 
Desenvolve produtos inovativos para atender 
mercados internacionais. 

Participação e resolução 
de problemas para 
atender mercados 
internacionais 
 
Procedimentos de controle 
descentralizados e 
participativos para atuação 
da empresa em mercados 
internacionais. 
 
Planejamento orientado 

Empresa 1: Planejamento estratégico esta orientado 
para busca de oportunidades internacionais. 

Empresa 2: Planejamento estratégico organizacional 
direcionado para solução de problemas, e, para busca 
de oportunidades em mercados internacionais. 

Empresa 3: Planejamento estratégico organizacional 
direcionado para busca de oportunidades em 
mercados internacionais. 

Empresa 4: Planejamento estratégico organizacional 
direcionado para solução de problemas, e, para busca 
de oportunidades em mercados internacionais. 

Empresa 5: Planejamento direcionado para fortalecer 



151 

 

para a solução de 
problemas e busca de 
oportunidades em 
mercados internacionais.  
 
Elimina operações em 
avançados estágios do 
ciclo de vida para atuar em 
mercados internacionais. 

a internacionalização da empresa, e, busca de 
oportunidades em mercados internacionais. 

Empresa 6: Planejamento estratégico organizacional 
direcionado para solução de problemas, e, para busca 
de oportunidades em mercados internacionais. 

Empresa 7: Não possui estratégias orientadas para 
busca de oportunidades em mercados internacionais, 
no momento foca ações para o mercado fortalecer a 
marca de espumantes no mercado nacional. 

Empresa 8: Planejamento estratégico organizacional 
direcionado para solução de problemas, e, para busca 
de oportunidades em mercados internacionais. 

Empresa 9: Planejamento direcionado para a busca 
de mercados internacionais específicos. 

Empresa 10: Planejamento estratégico organizacional 
direcionado para solução de problemas, e, para busca 
de oportunidades em mercados internacionais.  

Flexibilidade tecnológica 
para atuar em mercados 
internacionais 
 
Disponibilidade e 
acessibilidade de pessoas, 
recursos e equipamentos 
necessários para 
desenvolver novos 
produtos e serviços para 
atuar em mercados 
internacionais. 
 
Desenvolvimento de 
múltiplas tecnologias para 
atender mercados 
internacionais. 
 
Habilidade das pessoas em 
termos tecnológicos para 
desenvolver produtos que 
atendam às necessidades 
dos mercados 
internacionais. 
 

Empresa 1: Habilidades de pessoas em termos 
tecnológicos: enólogos com experiência internacional. 
Desenvolve diferentes tecnologias para atuar em 
mercados internacionais. 

Empresa 2: Habilidades de pessoas em termos 
tecnológicos: enólogos com experiência internacional. 
Dispõe de recursos tecnológicos e equipamentos para 
desenvolver novos produtos para atuar em mercados 
internacionais. 

Empresa 3: Habilidades de pessoas em termos 
tecnológicos: enólogos com experiência internacional. 

Empresa 4: Desenvolve novas tecnologia para 
atender mercados internacionais. Dispõe de 
equipamentos necessários para desenvolver novos 
produtos para atender demandas internacionais. 

Empresa 5: Habilidades de pessoas em termos 
tecnológicos: enólogos com experiência internacional. 
Dispõe de recursos tecnológicos e equipamentos para 
desenvolver novos produtos para atuar em mercados 
internacionais. 

Empresa 6: Parceria com instituições de ensino 
superior para desenvolver novas tecnologias para 
atender mercados internacionais. 

Empresa 7: Habilidades de pessoas em termos 
tecnológicos: enólogos com experiência internacional. 

Empresa 8: Dispõe de pessoas, recursos 
tecnológicos e equipamentos para desenvolver novos 
produtos para atuar em mercados internacionais. 

Empresa 9: Parceria com instituições de ensino 
superior para desenvolver novas tecnologias para 
atender mercados internacionais. 

Empresa 10: Habilidades de pessoas em termos 
tecnológicos: enólogos com experiência internacional. 
Dispõe de recursos tecnológicos e equipamentos para 
desenvolver novos produtos para atuar em mercados 
internacionais. 

Fonte: elaborado pela autora (2014). 

 

Em relação à dimensão Proatividade Internacional conclui-se que a maioria 

das empresas apresenta práticas que caracterizam os elementos das categorias 
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analisadas, porém, cabe ressaltar que as empresas não mencionaram práticas que 

caracterizem o elemento eliminar operações em avançados estágios do ciclo de vida 

para atuar em mercados internacionais. 

Tayauova (2011) observa que organizações caracterizadas com 

comportamento proativo estão propensas a ter maior capacidade de inovar. E refere 

que a OEI abrange os processos em nível das empresas, como ações práticas e 

estratégias delineadas para atuar além das fronteiras. 

Portanto, neste estudo importa destacar a proatividade internacional das 

empresas vinícolas internacionalizadas e associadas ao projeto setorial Wines of 

Brasil, que buscam oportunidades internacionais por meio de importadores players 

do setor, participando de feiras internacionais e projetos que divulgam o vinho 

brasileiro para o mundo. Fortalecendo, assim, o setor vinícola brasileiro perante o 

mercado internacional. 

 

5.4 AUTONOMIA INTERNACIONAL 

 

Para analisar a dimensão Autonomia Internacional da OEI foram utilizadas as 

categorias de elementos propostas no modelo teórico de Martens (2009) e Freitas et 

al. (2012) adaptado neste estudo ao contexto internacional, conforme apresentadas 

no Quadro 9 (p. 60) do capítulo 2 como práticas empreendedoras organizacionais 

que caracterizam a autonomia em negócios internacionais. 

Dess e Lumpkin (2005) citam que na dimensão autonomia, o pensamento 

empreendedor deve ser encorajado pelas pessoas da organização. Normalmente, 

empresas que adotam uma missão global empreendedora estimulam atividades 

empreendedoras.  

 

5.4.1 Equipe Internacional 

 

Aqui são abordadas as práticas que caracterizam os elementos da categoria 

Equipe Internacional para atuar em mercados internacionais da dimensão 

Autonomia Internacional, de acordo com a base conceitual de OEI. 

A categoria será analisada a partir das citações representadas na Figura 16 

desenvolvida pela autora no software ATLAS.ti. e relatos no decorrer do texto. 
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Figura 16 – Equipe Internacional 

 

Fonte: elaborado pela autora com ATLAS.ti (2014). 

Neste estudo a autonomia internacional é analisada a partir dos elementos: 

equipe internacional, que analisa o comportamento autônomo dos líderes; 

centralização, que analisa o modelo de gestão da empresa; Intrae-

empreendedorismo, que analisa o pensamento empreendedor organizacional; e 

ação independente das empresas para buscar e atuar em novos mercados 

internacionais. 

Conforme Jones e Coviello (2005) a internacionalização é relacionada com o 

comportamento empreendedor ao nível da empresa, o qual se manifesta por 

eventos e resultados em relação ao tempo.  

Percebe-se que as empresas, conforme relato dos entrevistados, retratam as 

práticas organizacionais de comportamento empreendeor autônomo dos líderes e 

executivos do departamento de comércio exterior para buscar resultados no 

mercado internacional. 

 
Como somos uma empresa pequena, talvez isso seja mais autônomo do 
que numa empresa maior, mas temos essa autonomia para tomar decisões 
sobre participar de feiras, visitar novos mercados, claro que a gente sempre 
busca um consenso do grupo quando tem tomadas de decisões mais 
importantes, onde de repente se assumam riscos maiores, mas quem vai 
pro mercado tem autonomia sim, Assim coordenamos nossas atividades pra 
buscar novos mercados internacionais. (Entrevistada P1, QU1:28). 
 
Temos total autonomia pra atuar no mercado internacional, isso vem de 
todos os herdeiros, da segunda geração, todo mundo trabalha em conjunto 
para buscar o mercado internacional, sem dúvida. (Entrevistada P2, 
QU2:27). 
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Sempre com um aval da direção, mas a gente tem, muita coisa nós temos 
autonomia de fazer, então, até pra participar das feiras e trazer de lá 
oportunidades, ideias, a gente então traz essas ideias e a empresa estuda 
se é viável, quando é viável os lideres incentivam este comportamento 
autônomo no início quando eu comecei a trabalhar aqui isso era um pouco 
mais travado, mas mudou bastante, porque eles viram que tá indo bem. 
(Entrevistada P3, QU3:23). 
 
Tem o presidente da vinícola, depois tem o diretor administrativo, depois 
tem os gerentes comerciais, mas que atuam só no mercado nacional, 
abaixo deles tem a coordenadora de vendas e eu estou digamos que 
subordinado a essa coordenadora de vendas porque como eu não tenho 
contato com a gerência pra tratar de comércio internacional e tal, mas muita 
coisa é tratado direto com o diretor administrativo, depende muito da 
situação mas sim, tenho autonomia, mesmo sendo uma cooperativa é bem 
descentralizado o processo de tomada de decisão, os demais líderes da 
empresa tem assim essa autonomia, esse comportamento porque eles 
querem atuar no mercado internacional, buscar novidades [...] os enólogos, 
as diretorias.(Entrevistado P4, QU4:15). 
 
Temos autonomia pra trabalhar e buscar novos mercados, e também é 
muito em conjunto, tudo que se refere à exportação eu tenho total 
autonomia, nós eu e a diretoria estabelecemos objetivos, eu coloco as 
minhas ideias e eles colocam as ideias deles e a gente vai arredondando, 
estabelece as metas e dentro daquilo eu que tenho que estabelecer, pegar 
o mercados principais mas sempre do lado do diretor de planejamento. 
(Entrevistado P5, QU5:27). 
 
Eu e a minhas irmãs na questão de produto todo mundo tá envolvido, na 
questão de estilo do vinho e tal, como tenho um irmão que está lá em São 
Paulo ela tá vendo mais de perto o que acontece num grande mercado, por 
exemplo, e aí nos trabalhamos juntos com total autonomia. (Entrevistado P 
6, QU6:11). 
 
As decisões do dia a dia são tomadas por mim e pelo enólogo, é decisões 
maiores ai sim a gente se reúne, por exemplo, agora a gente tá 
readequando com um projeto de construção de um novo prédio, isso tudo 
então é junto todos participam das tomadas de decisão, o grupo da 
empresa decide junto. (Entrevistado P7, QU7:6). 
 
Sobre o mercado internacional quem participa das feiras, são os gerentes. 
As decisões da empresa são centralizadas nos gerentes e na direção, 
porém com a entrada de uma pessoa no setor de comércio exterior sim a 
gente vai ter que coordenar de uma forma diferente, atribuindo total 
autonomia. (Entrevistada P8, QU8:20). 
 
Eu praticamente só neste ultimo ano eu fui menos pro mercado 
internacional, eu tive que aprender em famílias de gerações eu me atirei 
completamente virgem nesse projeto e minha família toda e meus 
funcionários, participam juntos de feiras de eventos como o objetivo de 
aumentar nosso potencial no mercado internacional. (Entrevistado P9, 
QU9:13). 

 
Conselho existe porque eles são os donos do nosso dinheiro, então, eles 
gostam do feedback, mas em aspectos de negociação mesmo nacional eles 
não opinam, você tem que ter o controle e a tua sabedoria, mas eles 
entendem de uva, entendem de safra porque eles são produtores de uva, a 
sabedoria deles é para a uva e a nossa é pra venda, então as decisões são 
a nível de gerência, os líderes, os gerentes da empresa tem este 
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comportamento autônomo pra atuar no mercado internacional e isso ajuda 
na motivação geral da empresa. (Entrevistada P10, QU10:18). 

 

Percebe-se que, como em sua maioria as empresas são de pequeno e médio 

porte, as decisões, apesar de centralizadas, em alguns casos, na direção da 

empresa, podem ser tomadas pelos executivos que atuam diretamente com o 

mercado internacional, possibilitando, assim, uma maior abertura e prospecção de 

inovações e mercados. 

Conforme Martens (2009) e Freitas et al. (2012) evidências de autonomia em 

uma organização podem variar em razão do tamanho da organização, estilo gerencial 

ou propriedade Neste sentido, a autonomia internacional é apontada como 

característica fundamental no comportamento empreendedor para o 

desenvolvimento da empresa no mercado internacional, principalmente pela 

proximidade dos setores com os importadores e negociadores de diferentes culturas 

e estilos gerenciais. 

 

Isso tá no processo que eu chamo de internacionalização, mas vejo que 
desde o momento que eu cheguei aqui muita coisa mudou, então a gente vê 
que outros departamentos diziam que legal vamos exportar agora isso já faz 
parte da empresa, cada vez mais tá se interligando. (Entrevistado P5, 
QU5:28). 

 

Ao analisar as empresas de maior porte, e, com maior grau de 

internacionalização, percebe-se pelos relatos dos executivos que existem equipes 

formadas para atuar em mercados internacionais, e, em alguns casos, estão 

divididas por regiões de países compradores, conforme relato dos entrevistados. 

 

Nós temos uma equipe de comércio exterior, hoje temos um gerente que 
atende só a Europa e eu sou gerente da Ásia, Américas e Oceania, também 
temos uma equipe que auxilia nas importações, e outras pessoas 
determinadas que atuam com a parte mais burocrática. (Entrevistada 
P2,QU2:39).  
 
O departamento de comércio exterior é dividido por mercados e ações, nos 
estamos focando neste momento somente em 4 novos mercados Ásia, 
Europa, América do Norte e América do Sul, para fortalecer a atuação, no 
ano passado eram 8. Atuamos em um grupo de pessoas, a gerente faz 
prospecção internacional pelas feiras. (Entrevistada P10, QU10:36). 
 
O departamento de comércio internacional trabalha em conjunto com o 
departamento comercial, pois dividimos o departamento de comex trata das 
exportações e o comercial das importações, o planejamento é feito mais 
dentro do nosso setor mesmo, onde determinamos os mercados que a 
gente que atingir. (Entrevistada P3, QU3:34). 
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Após análise das entrevistas, percebe-se que as atividades específicas de 

comércio exterior são desenvolvidas com autonomia pelas empresas. 

Em relação ao elemento Medir e monitorar atividades autônomas para atuar 

em mercados internacionais, não foram relatados exemplos práticos pelas empresas 

entrevistadas. Percebe-se que isso pode estar atribuído à participação das vinícolas 

no projeto da Wines of Brasil.  

Cabe ressaltar que devido à participação das empresas no projeto setorial 

Wines of Brasil, muitas atividades são realizadas pela equipe de vinícolas 

participantes do projeto, o que possibilita por meio de reuniões definir metas e ações 

específicas para promoção do setor no mercado internacional. 

O projeto também possibilita à equipe de vinícolas trabalhar de forma 

autônoma com o escritório da APEX nos EUA, ação esta que foi relatada pelos 

executivos como uma oportunidade de prospectar novos e potenciais mercados. 

 

O Wines contratou um agente internacional, que vai fazer todo um trabalho 
institucional nos EUA, então tem um escritório já do Wines que ta dentro da 
APEX em Miami e ele vai atuar dentro dos EUA dando esse suporte 
institucional, ele vai treinar equipes de garçons aonde tenham vinhos 
brasileiros, ele vai buscar novos negócios, ele vai mapear quais são os 
lugares que tem que ter vinho brasileiro que ainda não tem, então as 
perspectivas realmente são muito boas. (Entrevistada P2, QU2:40). 
 
Então é muita pesquisa, reuniões, juntamos as vinícolas, a gente usa uma 
inteligência comercial da Wines, que agora contratou um representante nos 
EUA para atuar com a APEX vai dar i suporte para as vinícolas brasileiras 
projetando negócios. (Entrevistado P5, QU5:39). 

 

Sato e Angelo (2007) ressaltam que o sucesso no setor vinícola exige 

capacidade de coordenação estratégica, atualização tecnológica e o apoio das 

pessoas e todas as organizações envolvidas no setor. 

Na categoria equipe internacional não foram detectados novos elementos 

para agregar à base conceitual proposta neste estudo. A categoria equipe 

internacional é tratada como parte do processo de autonomia internacional no 

contexto deste estudo. 

O Quadro 29 apresenta, de forma resumida, as principais práticas com 

exemplos de ações que podem contribuir na comprovação da pesquisa desenvolvida 

referente à dimensão Autonomia internacional quanto à categoria equipe 

internacional, que caracterizem a OEI no contexto deste estudo. 
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Quadro 29 – Equipe Internacional 

 Criar autonomia para departamentos específicos de comercio exterior. 

 Formar equipe internacional em parceria com APEX, IBRAVIN e Wines Of Brasil. 

Fonte: elaborado pela autora (2014). 

 

5.4.2 Centralização 

 

Aqui são abordadas as práticas que caracterizam os elementos da categoria 

centralização da dimensão Autonomia Internacional, de acordo com a base 

conceitual de OEI apresentada no Quadro 9 (p. 60) do capítulo 2 deste estudo, que 

trata do modelo de gestão das organizações e da delegação de autoridade para 

atuar em mercados internacionais. 

Miller (1983) considera que a maioria das empresas mais empreendedoras 

possui líderes mais autônomos. Em seus estudos tal postura de autonomia aponta 

que é possível variar de acordo com o tamanho da organização e, também, com o 

estilo de gestão. Neste estudo pretende-se observar conforme sugere Miller (1983) o 

estilo de gestão das organizações. 

A categoria foi analisada a partir das citações representadas na Figura 17 

desenvolvida pela autora no software ATLAS.ti. e relatos no decorrer do texto. 

 

Figura 17 – Centralização  

 

Fonte: elaborado pela autora com ATLAS.ti (2014). 
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Após analisar as entrevistas percebe-se que as decisões são centralizadas, 

porém cabe ressaltar que são centralizados em nível de gerência. Alguns relatam 

receber bastante autonomia para trabalhar com o mercado internacional, conforme 

mencionado na categoria anterior equipe internacional. 

 

A decisão sempre é centralizada, com um aval da direção, mas a gente tem 
muita coisa, nós temos autonomia de fazer, então, até pra participar das 
feiras e trazer de lá oportunidades, ideias, etc...a gente então traz essas 
ideias e a empresa estuda se é viável, quando é viável [...] (Entrevistada P3, 
QU3:24). 
 
As decisões da empresa são centralizadas, porém nos gerentes e direção. 
(Entrevistada P8, QU8:21). 
 
Na verdade tudo tem que passar pelo conselho, então, por exemplo, uma 
nova exportação, são eles que tem que assinar os documentos, explica 
para onde vai, conta quantas garrafas, eles ficam sabendo de tudo, de 
todos os mercados, de todas as feiras, de todos os produtos novos a serem 
lançados, tudo passa pelo conselho e diretoria, mas as decisões são 
centralizadas a nível de gerência. (Entrevistada P10, QU10:19). 

 

Percebe-se que por razão de algumas empresas serem familiares, os 

processos de gestão e tomada de decisões são centralizados na direção. 

 

Acaba sendo centralizado, principalmente nas decisões mais importantes da 
família e por ser uma pequena empresa, mas é uma tendência, na medida 
que a empresa vai crescendo é descentralizar, dar autonomia pra cada 
área, gerência, enfim, isso já tá começando acontecer, até porque a gente 
precisa criar condições pra pessoa ter uma maior autonomia. (Entrevistada 
P1, QU1:29). 
 
Acho que mais ou menos descentralizada, apesar da empresa ser familiar, 
mas esse foi outro fator que evoluiu muito nos últimos anos, hoje tu pega o 
pessoal da família que ta aqui gerenciando são profissionais, não só porque 
são da família, então isso mudou, o pessoal fala que a anos atrás mais da 
metade dos funcionários eram da família e isso mudou, então é uma 
empresa familiar mas muito profissionalizada. (Entrevistado P5, QU5:29). 
 
É centralizada, as decisões são tomadas por eu e minhas irmãs, uma se 
envolve mais na questão financeira, mas na questão de produto todo mundo 
tá envolvido, na questão de estilo do vinho e tal, como  a outra está lá em 
São Paulo ela tá vendo mais de perto o que acontece nos grandes 
mercado, mas nos trabalhamos juntos [...] (Entrevistado P6, QU6:12). 
 
As decisões do dia a dia são centralizadas tomadas por mim e pelo o 
enólogo, mas decisões maiores ai sim a gente todos os sócios que são os 
herdeiros eles participam junto nas tomadas de decisão... o grupo da 
empresa decide junto. (Entrevistado P7, QU7:7). 
 
As decisões da empresa são com toda a família, portanto participativa mas 
centralizada. (Entrevistado P9, QU9:14). 
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Algumas situações foram explicadas pelos entrevistados, como modelos 

descentralizados de gestão, uma por se tratar de um grupo de empresas que busca 

a profissionalização nos últimos tempos. Outra empresa por se caracterizar como 

cooperativa, na qual as decisões são tomadas pelos associados, porém 

descentralizados em nível das gerências, como, por exemplo, decisões direcionadas 

ao departamento específico de comércio exterior. 

 
Já são descentralizados, por exemplo, o diretor administrativo e financeiro 
não é da família, mas no conselho os 3 sócios majoritários tem cadeiras e 
participam do conselho e a gente sabe que...eu não sei se é uma coisa 
específica assim do mundo do vinho, mas uma coisa que passa uma 
credibilidade é a questão da tradição, eu sou da 4ª geração da família Miolo 
no Brasil e da 2ª geração na empresa, credibilidade pra atuar no mercado e 
tudo mais. (Entrevistada P2, QU2:28). 
 
As decisões são descentralizadas, depende muito da situação, mas assim, 
temos autonomia, os gerentes e diretores, mesmo sendo uma cooperativa é 
bem descentralizado o processo de tomada de decisão. (Entrevistado P4, 
QU4:16). 
 

Lee e Peterson (2000) citam que para que a dimensão autonomia seja forte, 

empreendedores devem operar dentro de culturas organizacionais que promovam 

ação independente na busca de oportunidades. 

Conforme Martens (2009), a delegação de autoridade tem relação direta com 

a descentralização da liderança nas organizações. Alguns relatos dos entrevistados 

retratam esta prática, principalmente, nas atividades relacionadas ao comércio 

exterior. 

[...] À medida que a empresa vai crescendo é descentralizar, dar autonomia 
pra cada área, gerência, enfim, isso já tá começando acontecer, até porque 
a gente precisa criar condições pra pessoa ter uma maior autonomia.  
(Entrevistada P1, QU1:29). 
 
Quem vai pro mercado internacional tem autonomia sim. Nós procuramos 
dar autonomia para buscar novos mercados internacionais, por exemplo, 
para participar de feiras, visitar novos mercados, nossa enóloga tem muita 
oportunidade de prospectar oportunidades para tanto preciso dar 
autonomia. (Entrevistada P1, QU1:44). 
 
Tem total autonomia pra atuar no mercado internacional, todos os herdeiros, 
da segunda geração, todo mundo trabalha e sim, todo mundo tem esta 
visão gerencial para o mercado internacional, porque o departamento ele tá 
interligado com o restante da empresa e às vezes outras pessoas trazem 
tendências que a gente vê lá de fora pra aplicar aqui no mercado interno. 
(Entrevistada P2, QU2:41). 
 
A equipe possui sim autonomia pra atuar em mercado internacional, Buscar 
novidades, os enólogos, as diretorias, os gerentes eu memos fui à feira na 
Alemanha busca informações sobre possíveis mercados na Europa. 
(Entrevistado P4, QU4:25). 
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Muito em conjunto, tudo que se refere à exportação eu tenho total 
autonomia, nós eu e a diretoria estabelecemos objetivos em nosso 
planejamento, eu coloco as minhas ideias e eles colocam as ideias deles e 
a gente vai arredondando, estabelece as metas e dentro daquilo eu que 
tenho que estabelecer, decidir pelos mercados principais sempre 
acompanhando o planejamento. (Entrevistado P5, QU5:29). 

 

Considerando os elementos da categoria Centralização da dimensão 

autonomia internacional, relatados pelos entrevistados, não foi possível identificar 

nenhum novo elemento a ser adicionado à categoria. 

Também, não foi possível identificar novas práticas de atuação relatadas 

pelos entrevistados, percebe-se que quanto analisados os elementos relacionados 

ao mercado internacional. As práticas apresentavam semelhança com as citadas na 

categoria equipe internacional. 

 

5.4.3 Intraempreendedorismo para atuar em mercados internacionais 

 

Aqui são abordadas as práticas que caracterizam os elementos da categoria 

Intraempreendedorismo para atuar em mercados internacionais da dimensão 

Autonomia Internacional, de acordo com a base conceitual de OEI apresentada no 

Quadro 9 (p. 60) do capítulo 2 deste estudo. 

Dess e Lumpkin (2005) afirmam que na dimensão autonomia, o pensamento 

empreendedor deve ser encorajado pelas pessoas da organização. Normalmente, 

empresas que adotam uma missão global empreendedora estimulam atividades 

empreendedoras.  

A categoria foi analisada a partir das citações representadas na Figura 18 

desenvolvida pela autora no software ATLAS.ti. e relatos no decorrer do texto. 
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Figura 18 – Intraempreendedorismo para atuar em mercados internacionais 

 

Fonte: elaborado pela autora com ATLAS.ti (2014). 

 

Em relação a esta categoria percebe-se que não foram identificadas práticas 

que procuram encorajar o pensamento empreendedor das pessoas para atuar em 

mercados internacionais nas empresas 6 e 7, mesmo que ambas busquem atuar em 

mercados internacionais. Isto é uma cultura somente presente nos líderes; pode-se 

atribuir este comportamento por se tratar de empresas de pequeno porte, nas quais 

as decisões são centralizadas na diretoria, portanto, não demonstram atitudes que 

comprovem a prática do intraempreendedorismo. 

Miller (1983) corrobora quando cita que a maioria das empresas mais 

empreendedoras teve os líderes mais autônomos. Em seus estudos tal postura de 

autonomia aponta que é possível variar de acordo com o tamanho da organização e, 

também, com o estilo de gestão. 

Algumas empresas explicam práticas desenvolvidas nas organizações que 

promovem o intraempreendedorismo para atuar em mercados internacionais. 

 

Sim, está na cultura da empresa a veia empreendedora de toda a família, e 
acaba refletindo na maioria dos departamentos, a gente incentiva sem 
perder o foco, cada um na sua área. (Entrevistada P1, QU1:31). 
 
Não somente para os funcionários, é no geral, inclusive agora com toda a 
fusão e tudo muitas mudanças estão acontecendo dentro da empresa com 
o RH e tudo, estamos realmente num processo de transição, mas a ideia é 
ter plano de carreira e desenvolver mais programas com os funcionários. 
(Entrevistada P2, QU2:29).  
 
Sim, pra ter essa diferenciação e a empresa se tornar diferenciada no 
mercado, percebe-se que a um estímulo de busca de coisas novas. Os 
proprietários são muito empreendedores e estimulam essas ações na 
empresa sim, não de uma maneira formal, mas esta na veia deles. 
(Entrevistada P3,QU3:25). 
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É [...] talvez [...]mais os diretores estejam envolvidos nisso [...] a busca por 
coisas novas acredito isso é uma cultura da empresa. (Entrevistado P4, 
QU4:17). 
 
A diretoria toda que está muito envolvida, dão ideias e eles tão delegando 
essas ideias pros outros funcionários, essa esta sendo uma prática comum 
aqui na empresa, por exemplo, a diretoria incentiva os departamento de 
P&D, enologia e comércio exterior a criar novos produtos, adaptar 
embalagens, para diferencia no mercado internacional. (Entrevistado P5, 
QU5:31). 
 
A empresa ela tem uma veia muito empreendedora de coisas novas, de 
geração de produtos de ideias diferenciadas no mercado, mas assim acho 
que precisamos trabalhar muito mais isso. (Entrevistada P8, QU8:22). 
 
Muito, para você ganhar o premio tem que haver participação dos 
funcionários, e aqui nos temos a participação no desenvolvimento direto 
diretor dos produtos, quem faz a geleia, volto e meia ta apresentando novas 
receitas, novas formas de fazer, meu pessoal tem essa liberdade de 
desenvolver produtos novos. (Entrevistado P9, QU9:25). 
 
Todo mundo está envolvido nas inovações da empresa, a empresa estimula 
a criatividade sim, sempre estão desenvolvendo um produto novo, sempre 
tem uma garrafa nova porque a gente pode agregar valor ao produto. 
(Entrevistada P10, QU10:37). 

 

A busca pela internacionalização do setor e melhorias na qualidade do vinho 

retrata um fator que incentiva a atitude de encorajar iniciativas empreendedoras em 

busca de novos mercados internacionais. 

Conforme relatam Meirelles, Rebelato e Rodrigues (2011), o aumento do 

comércio internacional coloca as vinícolas brasileiras, que tradicionalmente 

produziam vinhos de baixa qualidade e elaborados a partir de cepas americanas e 

híbridas, diante de um novo e mais elevado patamar concorrencial, forçando-as a 

conquistar novas habilidades tecnológicas e comerciais para poder sobreviver no 

mercado.  

Entre estas habilidades percebe-se a inovação de produtos e a melhoria nos 

processo de gestão e planejamento alinhado ao mercado internacional. 

Os relatos dos entrevistados demonstram que a união e o planejamento 

estratégico das organizações estão atrelados à busca por novas oportunidades em 

mercados internacionais. 

 
Por exemplo, aqui a gente costuma receber compradores externos e turistas 
internacionais e as áreas estão preparadas, tem dados e conhecimentos de 
como a empresa está no mercado internacional, todos tem a mesma visão, 
trabalha como um todo, com uma visão sistêmica. (Entrevistada P1, 
QU1:31). 
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A gente tem sim uma preocupação muito grande em incentivar na 
organização essas inciativas sim, porque a gente sabe que tá construindo a 
nossa imagem no mercado internacional, então todo mundo precisa vestir a 
camisa da empresa, desde a telefonista até o CEO trabalhar direcionado 
com a visão da empresa que é ser global. (Entrevistada P2, QU2:42). 
 

A análise das entrevistas possibilita observar que há um comportamento de 

intraempreendedorismo nas organizações para buscar o mercado internacional, 

porém não se apresenta de forma significativa e intensa nas empresas. 

Percebe-se que a autonomia e a união do setor na busca por novas 

oportunidades para o mercado do vinho brasileiro neste cenário mundial competitivo 

e já estabelecido é, certamente, fator impulsionador ao desenvolvimento do 

intraempreendedorismo e também do empreendedorismo internacional. 

Conforme corroboram Keup e Gasman (2009) o empreendedorismo se 

caracteriza como um processo, em vez de um fenômeno estático. É essencialmente 

um comportamento planejado que se desenvolve ao longo do tempo e interage com 

o seu ambiente. 

No contexto deste estudo, considerando os elementos da categoria 

Intraempreendedorismo para atuar em mercados internacionais da dimensão 

autonomia internacional relatado pelos entrevistados, não foi possível identificar 

nenhum novo elemento a ser adicionado à categoria. Também, não foi possível 

identificar novas práticas de atuação relatadas pelos entrevistados, pois as ações de 

intraempreendedorismo não se destacam com práticas que repercutem nas 

empresas entrevistadas. 

 

5.4.4 Ação independente  

 

A categoria ação independente da dimensão Autonomia Internacional está 

estruturada conforme a base conceitual de OEI apresentada no Quadro 9 (p. 60) do 

capítulo 2 da fundamentação teórica deste estudo. 

A categoria foi analisada a partir das citações representadas na Figura 19 

desenvolvida pela autora no software ATLAS.ti. e relatos no decorrer do texto. 
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Figura 19 – Ação independente  

 

Fonte: elaborado pela autora com ATLAS.ti (2014). 

 

Lumpkin e Dess (1996) analisam a autonomia a partir da ação independente 

de um indivíduo de levar adiante uma ideia ou uma visão. A liberdade para agir de 

forma independente é essencial para a autonomia e, consequentemente, para o 

processo empreendedor. No contexto organizacional é considerada importante 

impulso para a atividade de nova entrada em mercados e/ou criação de novos 

empreendimentos. 

Neste contexto de estudo o elemento ação independente foi observado a 

partir das ações desenvolvidas pelas empresas para estimular o pensamento criativo 

e novas ideias para atuar em mercados internacionais. E, também foram 

relacionados exemplos das práticas realizadas pelas organizações para promover a 

ação independente de atuar e buscar novos mercados internacionais. 

As empresas explicam quais as práticas citadas nas entrevistas que 

estimulam o pensamento criativo e novas ideias para atuar no mercado 

internacional. 

 
Talvez até as ações do projeto do vinho da copa...onde todos acabam se 
sentindo responsáveis e corresponsáveis pelo sucesso do projeto ou não, 
então eu acho que essa consciência, esse sentimento de grupo, de equipe, 
faz com que desperte naturalmente isso nas pessoas dentro da empresa. 
(Entrevistada P1, QU1:30). 
 
O que a gente faz muito, falando bem especificamente do mercado onde a 
gente atua muito e muito forte juntamente com o marketing, é ouvir muito o 
cliente e também tentar entender o mercado do vinho e um dos produtos 
internacionais, como que esse mercado se comporta como eles têm essas 
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estratégias, como que o consumidor compra isso, a e através do rotulo, 
através da gôndola, do ponto de venda, e muito mais entender o que e o 
mercado. Para poder trazer produtos que vão se adequar a realidade 
realmente do consumidor. (Entrevistada P8, QU8:23). 
 

Os entrevistados explicam como a cultura da empresa auxilia a promover 

ações independentes para buscar novos mercados e atuar em mercados 

internacionais. Dimitratos e Plakoyiannaki (2003) corroboram que atuar de forma 

empreendedora no mercado internacional é um processo de toda a organização que 

está incorporado na cultura organizacional da empresa e que procura por meio da 

exploração de oportunidades no mercado internacional gerar valor. 

 
Isso já é uma cultura que está inserida na empresa, fazemos isso desde 
que decidimos pela internacionalização no ano de 2003, pois decidimos 
tornar a marca da empresa global. (Entrevistada P2, QU2:30). 
 
Sim eu tinha na minha cabeça que não adianta eu falar, não adianta eu 
colocar planos, colocar fotos do que a gente quer fazer colocar números de 
objetivos, não, o pessoal ia ter que sentir no dia-a-dia, nos resultados e iam 
ter que provar, que enxergar de forma natural que a exportação é sim um 
negócio que pode ser rentável, que pode ser importante, então as pessoas 
veem as notícias que a gente lança como empresa abre mercado na 
Holanda, a empresa agora esta na China, então o pessoal olha, lê e fala 
comigo que é muito bacana, muito legal, então o pessoal ta enxergando, ta 
materializando isso como algo realmente importante, a partir da definição do 
planejamento pela internacionalização percebe-se esta cultura na empresa. 
(Entrevistado P5, QU5:30). 
 
Acho que pelo tamanho da nossa empresa hoje especificamente, posso 
citar, a minha esposa que faz parte da nossa estrutura trabalha com China, 
meu filho trabalha com Estados Unidos, teve nos Estados Unidos fez 
contatos com vinícolas, então digo assim as ações mais constantes, mas 
quando pode cada um deles tenta alinhavar alguma coisa, minha chefe de 
qualidade meu gerente de produção fez estagio em Portugal e já tenta 
alinhavar alguma coisa nova para outros mercados, então buscar novos 
mercados vai fazer parte do nossos cotidiano, mas lentamente. 
(Entrevistado P9:QU9:15). 

 
Acho que, de novo, saber aproveitar o momento do Brasil, criar a linha 
Brasillian Soul, saber adaptar as comunicações do Brasil pra fora, saber 
aproveitar as artes, acho que sim, a criatividade..., é que é difícil a gente 
criar um produto aqui não conhecendo o mercado externo, se não existir 
esta demanda, então, geralmente a criatividade e a inovação vem de fora, 
da busca pelas informações que conseguimos nas feiras, pelos 
importadores, e mais coisas que fizemos. (Entrevistada P10, QU10:20). 

 

As empresas relatam que a participação no projeto setorial Wines estimula o 

pensamento criativo para buscar novos mercados e, também, atuar em mercados 

internacionais. 

 
A gente tem a autonomia de participar das feiras, porém vejo que a própria 
participação no projeto da Wines possibilita a busca por novas ideias a partir 
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do que observamos discutimos, projetamos e até mesmo observamos lá 
fora. (Entrevistada P3, QU3:26). 
 
Através desse projeto chamado Wines of Brasil a gente começou a 
participar das feiras e eventos internacionais, e iniciou realmente o que a 
empresa queria era internacionalizar, mas tu imagina nos primeiros anos 
algumas vinícolas iam pras feiras e não sabiam nem fazer o preço de 
exportação, então, foi meio que ser bem teimoso e ir lá e ver como é que 
era pra daí depois, o wines, apoiou em tudo, tanto as vinícolas grandes 
como para as pequenas foi essencial. (Entrevistada P2, QU2:44). 
 
Hoje temos muita oportunidade de criar algo novo principalmente porque o 
Brasil ta muito na moda e a questão da Copa do mundo e das Olimpíadas, 
mas também teve uma maturidade do setor. (Entrevistada P2, QU2:45). 
 
O Wines nos ajudou muito, o projeto faz muitas ações cobrem todas as 
pontas da cadeia produtiva da uva, desde o cultivo das uvas até a 
Promoção e comunicação internacional, eles promovem cursos e 
treinamentos, assim temos um visão do que o mercado internacional esta 
buscando. (Entrevistado P4, QU4:26). 
 
No começo a gente tava participando de concursos internacionais, mas 
após com as ações do wines foi excelente para todo o setor. Aí sim que a 
gente começou a ter contatos, a criar mais visibilidade, pois começamos a 
entender o que realmente o mercado queria, então começamos a produzir 
qualidades de uvas diferenciadas, rótulos diferentes, embalagens. 
(Entrevistada P6:QU6:18). 

 

A partir das entrevistas realizadas percebe-se que a categoria ação 

independente faz parte das ações das organizações. Cabe considerar que cada uma 

com suas particularidades, como tamanho da empresa e grau de 

internacionalização. A empresa 7 informou que não desenvolve inciativas de ação 

independente. 

Considerando o contexto deste estudo internacional, sugere-se unir os dois 

elementos Pensamento e ação independente e cultura que promova a ação 

independente em buscar novos mercados internacionais. Para tanto, foi denominado 

de Cultura que promova o pensamento e a ação independente em buscar novos 

mercados internacionais. 

No Quadro 30 são apresentadas as principais práticas com exemplos de 

ações que podem contribuir no incremento de elementos e categorias da dimensão 

Autonomia Internacional no contexto deste estudo. 

 

Quadro 30 – Principais práticas da categoria ação independente 

 Participação em projetos setoriais que estimulam a criatividade internacional das empresas. 

 A internacionalização do setor.  

Fonte: elaborado pela autora (2014). 
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Sugere-se, portanto, o incremento na categoria Ação independente com o 

elemento Participação em projetos setoriais para promover pensamento criativo e 

atuar mercados internacionais. 

 

5.4.4 Elementos que caracterizam a dimensão Autonomia Internacional 

 

Após analisar as categorias que permitem caracterizar a dimensão Autonomia 

Internacional, a partir das entrevistas realizadas com as empresas vinícolas 

internacionalizadas, cabem algumas considerações referentes à categoria equipe 

internacionais.  

Percebe-se que os relatos retratam as práticas organizacionais de 

comportamento autônomo dos líderes e executivos do departamento de comércio 

exterior para buscar oportunidades no mercado internacional. Nas empresas 

caracterizadas, como de pequeno e médio porte as decisões são centralizadas na 

direção da empresa. As empresas de maior porte e com maior grau de 

internacionalização possuem uma gestão descentralizada, com equipes 

direcionadas para atuar em mercados internacionais. E, por fim, cabe ressaltar a 

participação das empresas no projeto setorial Wines of Brasil, aonde as atividades 

são realizadas pela equipe de vinícolas participantes do projeto. 

Referente à categoria Centralização, percebe-se que, em sua maioria, os 

processos de gestão são centralizados em nível de gerência, em algumas empresas 

observa-se a gestão descentralizada. 

Na categoria intraempreendedorismo para atuar em mercados internacionais, 

percebe-se que a internacionalização do setor e busca por melhorias na qualidade 

do vinho retrata um fator que incentiva a atitude de encorajar iniciativas 

empreendedoras em busca de novos mercados internacionais. 

Em relação à categoria ação independente sugere-se unir dois elementos: 

pensamento e ação independente, e cultura que promova a ação independente em 

buscar novos mercados internacionais para cultura que promova o pensamento e a 

ação independente em buscar novos mercados internacionais. Sugere-se, também, 

o incremento na categoria com o elemento participação em projetos setoriais para 

promover pensamento criativo para atuar mercados internacionais. 

No Quadro 31 são descritos, brevemente, os elementos da categoria 

Inovatividade internacional identificados nas empresas a partir das análises das 
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entrevistas realizadas. Para tanto, propõe inserir novos elementos nas categorias 

destacadas na cor vermelha e retirar os elementos destacados na cor verde. 

 
Quadro 31 – Elementos que caracterizam a dimensão Autonomia Internacional 

Dimensões da 
OEI 

Elementos da dimensão Autonomia Internacional 

Categorias e 
Elementos 

Caracterização das empresas 

A
u

to
n

o
m

ia
 I
n

te
rn

a
c
io

n
a
l 

Equipe 
Internacional  
 
Líderes com 
comportamento 
autônomo para 
atuar em mercados 
internacionais.  
 
As equipes de 
trabalho possuem 
autonomia para 
atuar em mercados 
internacionais.  
 
Coordenar 
atividades 
autônomas.  
 
Medir e monitorar 
atividades 
autônomas para 
atuar em mercados 
internacionais. 
 

Empresa 1: Líderes possuem comportamento autônomo 
para atuar e buscar novos mercados internacionais. 
Equipes atuam de forma autônoma para prospectar novos 
mercados. A empresa coordena atividades de forma 
autônomas para promover o setor de vinhos brasileiros. 

Empresa 2: A autonomia internacional, aparece como uma 
característica da 2ª geração da empresa. Possui equipe 
internacional que atua de forma autônoma na busca de 
novos mercados. A empresa coordena atividades de forma 
autônomas para promover o setor de vinhos brasileiros. A 
empresa tem o comportamento de monitorar atividades 
autônomas em mercados internacionais. 

Empresa 3: A equipe de comércio exterior tem autonomia 
para representar a empresa em mercados internacionais. 
Os líderes possuem comportamento autônomo. 

Empresa 4: Líderes possuem comportamento autônomo 
para atuar e buscar novos mercados internacionais. 
Equipes possuem autonomia para atuar e buscar 
mercados internacionais. 

Empresa 5: Líderes possuem comportamento autônomo 
para atuar e buscar novos mercados internacionais. O 
departamento de comércio exterior tem autonomia para 
representar a empresa em mercados internacionais. 

Empresa 6: Somente os Líderes possuem comportamento 
autônomo para atuar e buscar novos mercados 
internacionais. 

Empresa 7: Somente os líderes possuem comportamento 
autônomo para atuar e buscar novos mercados 
internacionais. 

Empresa 8: Líderes possuem comportamento autônomo 
para atuar e buscar novos mercados internacionais. 
Equipes possuem autonomia para atuar e buscar 
mercados internacionais. 

Empresa 9: Líderes possuem comportamento autônomo 
para atuar e buscar novos mercados internacionais. 
Equipes possuem autonomia para atuar e buscar 
mercados internacionais. 

Empresa 10: A empresa possui líderes com 
comportamento autônomo par atuar em mercados 
internacionais. A empresa tem o comportamento de 
monitorar atividades autônomas em mercados 
internacionais. 

Centralização 
 
Modelo de gestão: 
centralização da 
liderança. 
 
Delegação de 
autoridade para 
buscar novas 

Empresa 1: O processo de gestão é descentralizado, com 
delegação de autoridade para buscar novas oportunidades 
internacionais. 

Empresa 2: O processo de gestão é descentralizado, com 
delegação de autoridade para buscar novas oportunidades 
internacionais. 

Empresa 3: O processo de gestão é centralizado, porém 
com delegação de autoridade para gerentes e também 
para o departamento de comércio exterior buscar novas 
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oportunidades em 
mercados 
internacionais. 

oportunidades em mercados internacionais. 

Empresa 4: O processo de gestão é descentralizado, com 
delegação de autoridade para buscar novas oportunidades 
internacionais. 

Empresa 5: Processo de gestão centralizado, com 
delegação de autoridade para buscar novas oportunidades 
internacionais. 

Empresa 6: Processo de gestão centralizado. Os diretores 
atuam no mercado internacional. 

Empresa 7: Processo de gestão centralizado. Os diretores 
atuam no mercado internacional. 

Empresa 8: Processo de gestão centralizado com 
autonomia e delegação de autoridade para diretores e 
gerentes buscar novas oportunidades internacionais. 

Empresa 9: Processo de gestão centralizado, com 
delegação de autoridade para buscar novas oportunidades 
internacionais. 

Empresa 10: Processo de gestão centralizado com 
autonomia e delegação de autoridade para diretores, 
gerentes e departamento de comércio exterior buscar 
novas oportunidades internacionais. 

Intraempreendedo
rismo para atuar 
em mercados 
internacionais 
 
Pensamento 
empreendedor para 
atuar em mercados 
internacionais, deve 
ser encorajado nas 
pessoas. 
 
Encorajar iniciativas 
empreendedoras 
em busca de novos 
mercados no 
cenário 
internacional. 

Empresa 1: Relatam práticas de comportamento 
intraeempreendedor internacional.Esta na cultura da 
empresa encorajar inciativas inovadoras em busca de 
mercado sinternacionais, exemplo: Vinho da copa, vendas 
em Dut Free. 

Empresa 2: Relatam práticas de comportamento 
intraempreendedor internacional, no processo de 
internaciolização da empresa, e consolidação em um 
amara global. 

Empresa 3: A empresa incentiva o comportamento 
empreendedor e encoraja iniciativas nas pessoas em 
busca de consolidar a marca da empresa no mercado 
internacional. 

Empresa 4: Os líderes possuem pensamento 
empreendedor, e encorajam inciativas empreendedoras 
em busca de novos mercados internacionais. 

Empresa 5: A empresa atua encorajando práticas 
inovativas nos departamento de P&D, enologia e comércio 
exterior para buscar novos mercado internacionais. 

Empresa 6: Não relatou práticas que caracterizam a 
categoria. 

Empresa 7: Não relatou práticas que caracterizam a 
categoria. 

Empresa 8: A empresa tem uma cultura empreendedora, 
e incentiva iniciativas empreendedoras em busca de novos 
mercados internacionais. 

Empresa 9: O empreendedorismo é ressaltado por 
inciativas empreendedoras da equipe, por exemplo ganhou 
o premio de inovação categoria indústria de 2012. 

Empresa 10: Relatam práticas de comportamento 
intraempreendedor internacional, e encorajam inciativas 
para o desenvolvimento de novos produtos para atender o 
mercado internacional. 

Ação 
independente  
 
Pensamento e ação 
independente.  

Empresa 1: Desenvolve ações específicas que 
comprometem toda a organização para estimular novas 
ideias em busca de novos mercados internacionais. 
Exemplo: projeto do vinho da copa. 

Empresa 2: É cultura da empresa promover ações 
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Pensamento 
criativo e estímulo a 
novas ideias para 
buscar novos 
mercados 
internacionais.  
 
Cultura que 
promova o 
pensamento e a 
ação independente 
em buscar novos 
mercados 
internacionais. 
 
Participação em 
projetos setoriais 
para promover 
pensamento 
criativo e atuar 
mercados 
internacionais. 

independentes para buscar o mercado internacional, 
estimulando a criação de produtos, ações de mercado. 
Ressalta a importância do projeto setorial para promover o 
pensamento criativo a partir de visitas em feiras e eventos 
internacionais. 

Empresa 3: Ressalta a participação no projeto setorial 
Wines of Brasil como forma de estimular o pensamento 
criativo a partir de visitas a feiras e eventos internacionais. 

Empresa 4: Ressalta a participação no projeto setorial 
Wines of Brasil como forma de estimular o pensamento 
criativo a partir de visitas a feiras e eventos internacionais. 

Empresa 5: Ressalta que a cultura empresarial promove e 
incentiva a internacionalização da empresa. Possui 
comportamento que promove o pensamento e ação 
independente em buscar mercados internacionais. 

Empresa 6: Ressalta a participação no projeto setorial 
Wines of Brasil como forma de estimular o pensamento 
criativo a partir de visitas a feiras e eventos internacionais. 

Empresa 7: Não relatou práticas que comprovam a ação 
independente. 

Empresa 8: Ressalta estratégia de pesquisa de marketing 
para estimular o pensamento criativo e promover ações 
independentes para buscar novos mercados 
internacionais. 

Empresa 9: Ressalta a cultura da empresa e o 
comprometimento da equipe em promover o pensamento e 
a ação independente em buscar novos mercados 
internacionais. 

Empresa 10: Ressalta a cultura da empresa em estimular 
o pensamento criativo e novas ideias para buscar novos 
mercados internacionais. Justifica a possibilidade de 
inserção do setor nos eventos esportivos realizados no 
Brasil (Copa e olimpíadas). 

Fonte: elaborado pela autora (2014). 

 

Em relação à dimensão Autonomia Internacional conclui-se que a maioria das 

empresas apresenta práticas que caracterizam os elementos das categorias 

analisadas. Cabe ressaltar que as empresas observam a participação em projetos 

setoriais como estratégia fundamental para fortalecer a internacionalização do setor 

e também promover pensamento criativo para atuar em mercados internacionais. 

 

5.5 AGRESSIVIDADE COMPETITIVA INTERNACIONAL 

 

Para analisar a dimensão Agressividade Competitiva Internacional da OEI, 

foram utilizadas as categorias de elementos propostas no modelo teórico de Martens 

(2009) e Freitas et al. (2012) adaptado neste estudo ao contexto internacional, 

conforme apresentadas no Quadro 9 (p. 60) do capítulo 2 da fundamentação teórica. 

Chen e Hambick (1995) mencionam que esta dimensão caracteriza-se pelo 
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comportamento da organização em mover-se em razão das ações dos concorrentes, 

conduzindo as organizações a responder agressivamente em relação às ações dos 

concorrentes.  

Sundqvist et al. (2012) ressaltam que a OEI de uma empresa é retratada pelo 

conjunto de comportamentos associados com a criação do potencial de valor, que se 

manifestam, como métodos proativos e inovadores, atividades relacionadas à 

assunção de riscos, ações autônomas, e uma ênfase na superação dos rivais, que 

visa à descoberta e à forma de avaliar e explorar oportunidades nos mercados 

internacionais. 

 

5.5.1 Reação à concorrência em mercados internacionais 

 

A categoria reação à concorrência em mercados internacionais é 

caracterizada a partir dos elementos identificados pela literatura, como: Mover-se em 

função das ações dos concorrentes internacionais; Responder agressivamente às 

ações dos concorrentes em nível internacional; Empresa muito agressiva e 

intensamente competitiva em mercados internacionais; Tipicamente adota postura 

muito competitiva, desqualificando os competidores em mercados de competição 

internacional. 

A categoria foi analisada a partir das citações representadas na Figura 20 

desenvolvida pela autora no software ATLAS.ti. e relatos no decorrer do texto a 

seguir. 

 

Figura 20 – Reação à concorrência em mercados internacionais 

 

Fonte: elaborado pela autora com ATLAS.ti (2014). 
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As análises apresentam as ações práticas dos executivos referentes a 

moverem-se em virtude da concorrência. Alguns trechos apresentam como as 

empresas analisam o mercado concorrente internacional, com o objetivo de atuar de 

forma mais agressiva no mercado internacional e também nacional. 

 

Acompanhamos as ações dos concorrentes dentro do possível sim, sempre 
atentos ao que o mercado está fazendo. Uma forma de observar é participar 
dos eventos internacionais, no ano passado participamos da maioria dos 
eventos, fomos em mais de 20 ações internacionais. (Entrevistada P1, 
QU1:32). 
 
Claro que a gente acompanha os principais concorrentes, por exemplo, o 
principal concorrente é a Argentina, então a gente acompanha o que eles 
fazem, mas são coisas diferentes, mas isso de eventos, contratar um 
somelier, enfim, alguém que ensine os outros sobre o vinho daquele país e 
tudo, eu acho que é uma coisa importante que foi espelhada que os 
concorrentes estão fazendo e que dá certo. (Entrevistada P2, QU2:31). 
 
Usamos várias formas temos um embaixador da marca nos EUA, 
contratado pelo Wines, precisamos avaliar nossos concorrentes, então 
precisamos estar lá no mercado internacional, tem vários países que a 
gente tá iniciando que são novos até pro Wines, então precisamos conhecer 
o que eles fazem de vinho para depois vender nossos vinhos a eles, e isso 
acontecendo estando lá [...] é assim no mercado internacional. (Entrevistada 
P3, QU3:36). 
 
 
Conhecer o produto internacional, como na ida pra Alemanha e tal pra ver 
onde eu poderia tentar me inserir, porém no mercado internacional é 
diferente, é maior, não é exatamente uma análise de concorrência, é 
diferente do que o que eu poderia fazer no mercado interno. (Entrevistado 
P4, QU4:18). 
 
Precisamos estar onde os concorrentes estão, por isso das participações 
em eventos, fomos para ações nos EUA, na Alemanha, na China, então, 
através de análises, de pesquisas, com participação em todas as feiras 
mais importantes lá fora, com certeza com o suporte da Wines e da APEX, 
a gente conseguiu participar, viu o que o consumidor queria lá fora, o que 
funcionava lá fora, o estilo de vinho, posicionamento de preço e rótulo. 
(Entrevistado P5, QU5:40). 
 
Como eu falei, precisamos aproveitar a Copa para divulgar nossos produtos 
lá fora, e estamos fazendo isso, o Brasil tá super valorizado no mercado 
internacional, nossos estande em feiras já chamam mais atenção. Então é 
aproveitar este momento e a competitividade tá aí, da mesma maneira que 
a África do Sul puxou todos os olhares pra ela, a gente também quer fazer o 
mesmo com o Brasil da melhor maneira possível e se a melhor maneira for 
colocar uma bola de futebol no mercado do lado do vinho gente vai vender 
esta ideia. (Entrevistada P10, QU10:39). 
 

Alguns executivos mencionam a dificuldade de competir com mercados já 

tradicionais no mundo do vinho, uma vez que o segmento do setor vinícola é 
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bastante agressivo. Os entrevistados citam como concorrentes diretos os países 

Argentina e Chile, que vendem em grandes volumes. 

Neste sentido, quando Chen e Hambrick (1995) observam que a 

agressividade competitiva caracteriza-se pelo comportamento da organização em 

mover-se em razão das ações dos concorrentes, conduzindo as ações das 

organizações em relação às ações dos concorrentes, corrobora com os achados que 

direcionam a busca pelo monitoramento das ações dos concorrentes perante o 

mercado internacional. 

 
Nós temos um grande desafio que é o seguinte, a indústria brasileira 
vendeu em garrafas de vinho fino, de 20 e poucos milhões, que é mais ou 
menos o que se faz por ano só de Casillero del Diablo Cabernet, entendeu, 
um vinho de uma vinícola chilena faz mais que as nossa vendas, não são 
fatores de justificativa, mas são fatores prejudiciais não só pra exportação 
mas pro mercado interno também, isso ai acaba impactando, teve épocas 
que fomos totalmente dominados por Chile e Argentina, então precisamos 
reagir. (Entrevistado P6, QU6:19). 
 
Outra coisa, por que se a gente simplesmente produzir uvas clássicas que 
todo mundo produz como cabernet, suvignon, chardonnay e merlot, a gente 
produz, a gente tem qualidade, mas lá fora a gente vai competir com o 
Chile, com a Argentina, com os próprios produtores mais tradicionais 
europeus, com a Austrália que tem um potencial enorme muito maior que o 
nosso brasileiro aqui, então Precisamos se estruturar ainda muito e aos 
poucos a gente vai divulgando o vinho brasileiro e vai chegar o momento 
que com certeza a gente vai ter o porquê pra ser mais agressivo e disputar 
a concorrencia. (Entrevistado P5, QU5:32). 

 

No elemento responder agressivamente às ações dos concorrentes poucas 

situações práticas são relatadas pelos executivos, porém cabe considerar que o 

contexto deste estudo analisa a concorrência internacional no mundo do vinho e, 

conforme autores evidenciam, o setor do vinho brasileiro está iniciando sua 

competitividade no mercado internacional. 

Meirelles, Rebelato e Rodrigues (2011) confirmam que o Brasil se situa em 

uma fase inicial das exportações, e, com isso, o processo de internacionalização do 

setor, com a busca de uma pauta diversificada de países compradores e com o foco 

no reconhecimento do vinho brasileiro estabelece diversas estratégias que 

caracterizam o país.  

Contudo, apesar da indústria vinícola brasileira encontrar-se no início da sua 

reconfiguração produtiva e comercial, observam-se avanços significativos 

decorrentes das iniciativas de algumas empresas vinícolas em enfrentar os 

obstáculos inerentes à crescente liberalização do comércio internacional.  
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Observa-se esta preocupação a partir dos relatos dos entrevistados: 

 

O vinho é um pouco diferente porque tem muito vinho no mundo, muitos 
países, alguns países não vendem nem só marca vendem o país, e isso a 
gente não tem aqui, no Brasil não é muito conhecido por questão da 
produção de vinho, então precisamos fortalecer com as estratégias de 
promoção da marca Brasil, como foi feito na feira da Alemanha e outras 
ações em união com o Wines e APEX. (Entrevistado P4, QU4:18). 
 
O setor é um setor muito unido, a gente vai em feira junto, pois sozinhos 
não temos como competir agressivamente no mercado mundial. 
(Entrevistada P3, QU3:27). 

 

Alguns entrevistados relatam atividades desenvolvidas sobre adotar uma 

postura competitiva, porém não muito agressiva no mercado internacional. 

 
Fizemos ações sim, como, por exemplo, a criação de rótulo mais com cara 
de Brasil, a gente fez também uma ação na China que tem um importador lá 
com um projeto que só tem produtos brasileiros em um famoso bar de 
Shangai e nós vimos que se adequava ao nosso perfil e hoje é exclusivo 
naquela loja, então, e a gente sabe que tem vinícolas que queriam estar lá, 
se a gente não tivesse feito, outra teria feito. (Entrevistada P3, QU3:27). 
 
A gente investe no próprio produto, mas outras coisas não temos fôlego pra 
fazer, estamos iniciando a internacionalização do setor faz 10 anos, então 
há muito que ser feito. (Entrevistado P6, QU6:13). 
 
Em relação aos concorrentes estabelecemos estratégias comerciais 
procurando se adequar ao que o mercado procura. (Entrevistada P8, 
QU8:24). 
 
Perante os concorrentes eu diria o seguinte o que fortalece é a nossa ação 
conjunta, mas somos ainda tímidos, estamos nos organizando para ganhar 
exclusividade os vinhos de Santa Catarina, veja bem são milhões de litros 
de rótulos de vinho no mundo, nos só temos se valorizar o nosso produto de 
forma típica regional é um produto da terra nossa, então essa ação você 
não bate contra, eu bateria contra um concorrente se eu montasse ai em 
cima em Palmas uma vinícola pra 30 milhões de garrafas ai ação é contra 
os concorrentes aí to batendo de frente com Concha Toro, no Chile, nesse 
caso não eu venho agregar, eu acho que Santa Catarina agrega tanto pro 
vinho do Brasil quanto pro vinho Internacional, agrega um valor 
extraordinário, por que quem bebe vinho não vai tomar vinho caro toda 
semana, e quando ele procura algo diferenciado ele vai achar os vinhos das 
montanhas catarinense, não vai tirar mercado de ninguém ao contrário ta 
dando charme ao produto, nos somos uma perola que esta sendo lapidada. 
(Entrevistado P9, QU9:16 e, QU9:17). 
 

Em relação à reação a concorrência internacional percebe-se que o fator 

determinante neste momento para o setor vinícola brasileiro é a união das vinícolas 

brasileiras, reforçando o que os autores observam sobre as formas de fortalecer o 

vinho brasileiro no mercado internacional. 
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Conforme Zen et al. (2013), a configuração do mercado mundial do vinho 

evidencia a necessidade da cooperação entre os atores que viabilizem o processo 

de internacionalização das empresas, os autores observan o caso da Rede Wines of 

Brasil. o que confirma que o ambiente de união gerado em um cluster pode 

influenciar na geração de recursos compartilhados que afetam o desempenho das 

organizações, ampliando a competitividade das organizações e facilitando a sua 

inserção no mercado internacional. 

Fica claro que apesar das particularidades do setor, diversas empresas se 

posicionam de forma competitiva no mercado. Se considerar o mercado brasileiro, 

todas adotam postura muito competitiva, desqualificando os concorrentes. 

Considerando o contexto internacional poucas são as evidências relatadas nas 

entrevistas pelos executivos. 

Após análise das entrevistas, é possível observar que a categoria reação à 

concorrência internacional está associada à dimensão agressividade competitiva. 

Venkatraman (1989) observa que a agressividade é a postura adotada para ganhar 

participação de mercado de forma mais rápida que os competidores, podendo ser 

baseado em inovação de produto, desenvolvimento de mercado e investimento 

realizado pela organização para alcançar posição competitiva. 

Nesta categoria não surgiu novo elemento a ser agregado à base conceitual 

da OEI, porém observa-se que alguns elementos foram explicados com maior 

frequência, entre eles: Mover-se em função dos concorrentes internacionais e 

Empresa muito agressiva e intensamente competitiva em mercados internacionais. 

Os outros dois elementos foram explicados com menor frequência, porém não se 

percebe a necessidade de excluir estes elementos da categoria, pois conforme a 

inserção e o fortalecimento das empresas no setor serão possíveis novas práticas 

que caracterizem estes elementos. 

Destaca-se, como já mencionado em categorias anteriores, a ênfase da 

prática: Formação do cluster e a participação do projeto setorial Wines of Brasil, 

nesta categoria ao considerar o desenvolvimento de alianças estratégicas como 

forma de mover-se em função dos concorrentes e adotar uma postura competitiva 

em mercados internacionais. 
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5.5.2 Competição financeira Internacional 

 

A categoria competição financeira internacional é caracterizada a partir dos 

elementos identificados pela literatura, como: Busca posição no mercado 

internacional à custa de fluxo de caixa ou rentabilidade; Corta preços para aumentar 

participação no mercado internacional; Coloca preços abaixo da competição para 

entrar em mercados internacionais com preços muito baixos. 

A categoria foi analisada a partir das citações representadas na Figura 21 

desenvolvida pela autora no software ATLAS.ti. e relatos no decorrer do texto a seguir. 

 

Figura 21 – Competição financeira Internacional 

 

Fonte: elaborado pela autora com ATLAS.ti (2014). 

Venkatraman (1989) analisa a dimensão agressividade como sendo a postura 

adotada por um negócio na alocação de recursos para ganhar posições em 

determinado mercado de forma mais rápida que os competidores. 

Ao analisar as entrevistas percebe-se que a postura da maioria dos 

executivos para competir no mercado internacional não está associada a práticas de 

buscar posição à custa de fluxo de caixa ou rentabilidade que comprometa a 

situação financeira da organização. 

 

A postura da empresa para atuar no mercado internacional é relativa, 
baseada em nossos pontos fortes. O setor do vinho é mais prostituído, a 
gente busca não cair nessa vala comum, mas tem momentos pontuais que 
tem que entrar no jogo. Buscar uma posição no mercado internacional a 
custo de fluxo de caixa, de rentabilidade, mas não significativamente, claro 
que algumas tomadas acabem acontecendo, a empresa não tem aquela 
verba parada pra aplicar no mercado internacional, então sempre acaba 
tirando do seu fluxo de caixa, mas não faz altos investimentos, empréstimos 
que poderia se comprometer. (Entrevistada P1, QU1:33). 
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Muitas vezes precisamos trabalhar sem lucratividade, sem rentabilidade 
para conseguir, os primeiros anos são muito mais de investimento em longo 
prazo e óbvio que tem essa preocupação de fazer negócios saudáveis, mas 
em questão de lucratividade a gente sabe que é bem difícil pra exportação, 
então precisamos a recorrer ao fluxo de caixa da empresa sim. 
(Entrevistada P2, QU2:46). 

 

Os executivos explicam ações, como diminuir preços e colocar preços abaixo 

da concorrência para entrar em mercados internacionais. Porém, ressaltam a 

preocupação de trabalhar com o quesito qualidade do produto, característica do 

mercado do vinho. 

 
 
Em alguns casos que eram negócios importantes pra empresa sim foi feito 
um esforço maior pra não perder o negócio, é uma postura agressiva, mas 
que faria com que a gente atuasse com aquele importador que era o que a 
gente queria ou entrando naquele mercado pra ter aquela experiência e 
depois poderia incluir vinhos de preço maior.  (Entrevistada P2, QU2:32). 

 
Mesmo no mercado interno a gente não tem esse perfil de  
às vezes dar o produto pra estar num programa ou numa rede de 
supermercado. Porém, quando for bem estratégico a gente pode diminuir 
preço sim. (Entrevistada P3, QU3:28). 
 
Primeiramente a questão do produto, porque a questão de estratégias em 
investimento, por enquanto não vai ter investimento financeiro até porque 
ainda não se tem o produto já disseminado no mercado, porém penso que é 
uma postura da empresa cortar preços para aumentar a participação no 
mercado. (Entrevistado P4, QU4:19). 

 
 
Diminuir o preço pra conseguir ganhar um mercado sim, mas sempre dentro 
dos nossos objetivos, sempre muito bem direcionado, não dando tiro pra 
tudo o quanto é lado, a gente sabe os mercados que podem nos trazer mais 
resultados a médio e longo prazo e nesses mercados onde nós já fechamos 
negociações onde vale a pena um esforço ainda a gente pensa no preço [...] 
porém preço de custo não, eu não concordo, até porque tem alguns 
mercados que não aceitam que você comece com um preço muito baixo e 
depois vá aumentando, então se você começar muito baixo vai ter 
dificuldade par aumentar, mas diminuir o preço sim, sacrificar um pouco os 
resultados, a margem pra ganhar negociação, algumas vezes são mais 
viáveis e outras vezes não, mas isso já foi feito sim. (Entrevistado P5, 
QU5:33). 
 
O que usamos como estratégias de competição internacional foi negociação 
por preço, o resto não. Tivemos que reduzir preço de acordo com o que eles 
queriam, mas foi muito tranquilo era adequado pra empresa reduzir. 
(Entrevistado P7, QU7:9). 
 
A empresa está começando agir agressivamente como os concorrentes, por 
exemplo, vamos baixar preço pra ganhar concorrência, porém cabe 
ressaltar que nós não trabalhamos com esse quesito preço, uma das coisas 
que a gente esta trabalhando e o quesito qualidade, pra que quem estiver lá 
fora consiga perceber bem, eu tenho um espumante aqui, mas ele e feito 
nesse método conheço a historia, então e não preciso fazer guerra de 
preço, então não, agressivamente em termos de preço não, sim nos sempre 
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procuramos ser competitivos isso sim, vou dar um exemplo. de um produto 
nos readequamos um produto que e o frisante no mercado nacional ele vai 
competir com lambrusco ele vai competir com os que já estão ai, como e 
que a gente conseguiu se diferencia, existe uma outra forma também de 
produção que e uma fermentação natural, que ai ele fica como se fosse um 
espumante claro que com menos gás fermenta naturalmente, ai eu 
consegui ficar um real mais caro, que o outro mas em termos de qualidade 
ele ta lá em cima muito melhor. (Entrevistada P8, QU8:25). 
 

A gente aplica descontos de marketing em cima de um valor vendido [...] daí 
a gente dá o desconto e cobra ações dos importadores [...] sim, a gente tem 
esta condição, existe um cálculo de custo e ele permite isso uma margem 
pra negociar o preço, mediante ações já feitas ou a fazer. (Entrevistada 
P10, QU10:21 e QU10:25). 

 

Conforme Martens (2009), os elementos da categoria agressividade 

competividade tenham um foco de atuação planejado em ganho de mercado, e/ou 

para derrubar a concorrência, devem ser considerados os casos específicos do 

setor. 

Isso corrobora com o relato dos entrevistados, pois se percebe que a 

competição financeira abaixo dos preços praticados no mercado pode levar os 

consumidores e apreciadores de vinhos a dúvidas referentes à qualidade do 

produto. Isto justifica a preocupação das vinícolas brasileiras em divulgarem a 

qualidade dos produtos no mercado internacional. 

Terukchin (2005) observa que, no passado, a indústria vinícola brasileira não 

se consolidou em exigências regulamentares relativas à qualidade, mas assentou 

suas bases em um modelo de produção industrial de vinhos indiferenciados, de 

baixa qualidade e elaborados, essencialmente, a partir de cepas americanas e 

híbridas. Contudo, na última década, em razão de fatores, como: abertura de 

mercados, concorrência internacional, necessidade de diminuir seus riscos e 

aproveitar suas competências, a indústria vitivinícola brasileira tem registrado 

avanços importantes em termos de qualidade dos vinhos finos e espumantes.  

Nesta categoria não foram observados elementos que possam contribuir para 

o incremento da base conceitual de OEI. A categoria Competição financeira 

internacional é considerada neste contexto de estudo uma causa da dimensão 

agressividade competitiva internacional. 

As práticas mencionadas pelos executivos demonstram que as organizações, 

em situações necessárias, praticam ações para baixar preços em concorrências no 

mercado internacional. 
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Sugere-se unir dois elementos da categoria por apresentar similaridade: 

cortar preços para aumentar a participação no mercado internacional, e colocar 

preços abaixo da competição para entrar em mercados internacionais. Ao observar o 

contexto deste estudo corrobora-se com esta organização da categoria. Para tanto, 

sugere-se a redação do novo elemento: Cortar preços para entrar e aumentar a 

participação no mercado internacional. 

 

5.5.3 Competição em negócios internacionais 

 

A categoria competição em negócios internacionais foi caracterizada a partir 

dos elementos identificados pela literatura, como: Postura agressiva para combater 

tendências da indústria que podem ameaçar a sobrevivência ou posição competitiva 

em mercados internacionais; Copia práticas de negócios ou técnicas de 

competidores de sucesso no mercado internacional; Uso de métodos de competição 

não convencionais para atender o mercado internacional. 

A categoria foi analisada a partir das citações representadas na Figura 22 

desenvolvida pela autora no software ATLAS.ti. e relatos no decorrer do texto a 

seguir. 

 

 

Figura 22 – Competição em negócios internacionais 

 

Fonte: elaborado pela autora com ATLAS.ti (2014). 
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Os entrevistados relatam que não desenvolvem especificamente ações para 

combater tendências da indústria que ameaçam a sobrevivência, pois eles 

percebem o mercado do vinho e a competição internacional como uma escola, que 

possibilita agregar valor e desenvolver práticas de inovação que possam fortalecer o 

vinho brasileiro no cenário internacional. 

 

É justamente estar atento no que o mercado faz, no que tá acontecendo, 
mas a gente sempre busca ter a nossa própria cultura, sem desvirtuar, o 
mercado do vinho mundialmente falando é sempre um aprendizado, a gente 
tem que estar atento ao que a concorrência tá fazendo, e aprender com 
experiências de concorrentes já maduros neste mercado. (Entrevistada P1, 
QU1:34). 
 
O vinho ele tá muito ligado com a história com a geografia, ele tem 
realmente uma gama enorme, então eu acho que a questão realmente é de 
experiência cultural e de ser meio aberto mesmo com cada cultura, eu 
acredito que seja o mais importante. Precisamos de experiência 
internacional, o mundo do vinho é uma escola e precisamos nos adaptar a 
tudo isso. (Entrevistada P2, QU2:51). 

 

Os entrevistados relatam sobre uma ação agressiva e competitiva no 

mercado internacional, porém observam esta prática como uma oportunidade de os 

mercados internacionais conhecerem o produto da vinícola e a marca do vinho 

brasileiro. 

 
Benchmarking é muito bom, porém acho que no mundo do vinho depende 
do trabalho de cada empresa, talvez uma questão é essa mesmo, do vinho 
da copa, acho que não foi uma coisa nada convencional, nem todas as 
vinícolas passariam pela cabeça de entrar numa competição dessas, pelos 
riscos e pela responsabilidade. (Entrevistada P1, QU1:45). 

 

Alguns entrevistados relatam práticas de cópia de práticas de negócios ou 

técnicas de competidores de sucesso no mercado internacional. 

 

Sim, é impossível não fazer, até porque o negócio de vinhos no Brasil é 
relativamente novo, então é obvio que a gente se espelhe em países que já 
tenham experiência sim. (Entrevistada P2, QU2:33). 
 
A busca constante pelo diferencial, lógico que é necessário estar atendo ao 
mercado, porém o conceito da nossa vinícola e o que nós temos que os 
outros não tem é o que move, estamos entre os 5 ou 6 mais representativos 
do Brasil mas é a única que atende só o consumidor mesmo, quem compra 
o nosso vinho hoje esta comprando valor agregado com sinônimo de status, 
tudo é projetado pra ser uma vinícola de qualidade, pra atender um nicho, 
um segmento de classe A e B. Esse é um diferencial que a empresa tem. 
(Entrevistada P3, QU3:29). 
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Você precisa observar que tu desenvolve um produto brasileiro, não só da 
vinícola em si, então precisa ficar sabendo o que os outros países 
concorrentes como Argentina e Chile estão desenvolvendo [...] 
(Entrevistado P4, QU4:20).  
 
Acredito muito nisso, às vezes tu quer criar uma coisa totalmente nova, leva 
tempo, leva esforço e tu tem que gastar muito, e muitas vezes tu já tem 
disponível isso...portanto é valido trazer a ideia de um concorrente, por 
exemplo, vamos ver o que ele coloca no rótulo que funciona muito bem, a 
gente já fez isso várias vezes, eu tiro fotos, trago ideias e ai a gente vai 
montando, é a forma mais rápida e econômica de fazer as coisas [...] 
(Entrevistado P5, QU5:34). 
 
E, outro o quesito sim vim se adequando com produtos diferentes, essa 
linha do Brasil que a gente vê que hoje os rótulos são muito Italianos ou 
Frances e nos precisamos dar uma cara, vai buscar junto com marketing o 
que a gente vê de inovação em feiras, tendências, tendências de cores do 
Brasil aí juntando já que vem a copa também, então tudo isso combinando, 
acho que assim de uma forma agressiva desse um ano e pouco a gente ta 
se apresentando mais agressivo. (Entrevistada P8, QU8:26). 
 
Eu acho que o principal é observar o mercado, os concorrentes, eu digo o 
Brasil não vai concorrer com preço o Brasil só concorre em qualidade típica, 
por que o vinho não tem o melhor ou pior, tem o vinho de cada região, todos 
os vinhos é um vinho, mas tem que ser honesto tem que ser correto 
daquela qualidade possível de fazer, e nos temos que passar trabalhar 
vender uma imagem Brasil temos que criar a identidade do vinho brasileiro 
nossas terras são montanha muito acidental, temos que criar a identidade 
do vinho no mercado internacional, quando alguém vier falar de vinho 
brasileiro não adianta falar em cinco dólar, porém não podemos esquecer 
quem já esta no mercado a tantos anos, assim buscamos conhecimento 
com eles. (Entrevistado P9, QU9:19). 

 
 
O Brasil tá supervalorizado no mercado internacional, a copa das 
confederações que já foi trouxe muita gente pra cá, a copa do mundo vai vir 
muito mais gente, as olimpíadas da mesma maneira, as vezes é difícil tu 
relacionar vinho com copa, com jogo, com esporte, mas o momento do 
Brasil não é só vinho, tem turismo, olhar para o Brasil, entender o vinho, que 
o Brasil não é só calor, a gente recebe turista aqui que se espanta com o 
frio daqui, a gente tem muitas reuniões agendadas sobre de como 
aproveitar a copa do mundo com as vendas, pra estimular as vendas, a 
gente tem que aproveitar este momento e a competitividade tá aí, da 
mesma maneira que a África do Sul puxou todos os olhares pra ela, a gente 
também quer fazer o mesmo com o Brasil da melhor maneira possível e se 
a melhor maneira for colocar uma bola de futebol no mercado do lado do 
vinho gente vai vender esta ideia. (Entrevistada P10, QU10:26). 
 

Roese (2008) acredita que não somente as regiões tradicionais produzem 

bons vinhos, mas que novos produtos emergentes, como o Brasil, podem conquistar 

mercados ao incorporar tecnologias que permitam uma produção de vinhos de 

qualidade. Para isto precisam entender as tendências do setor mundial. 

Os entrevistados não relatam práticas de uso de métodos de competição não 

convencionais pelos entrevistados; pode-se atribuir este fator, conforme mencionado 
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anteriormente pelo setor específico vinícola, que ainda está em busca do 

posicionamento de mercado perante os concorrentes internacionais já 

estabelecidos. 

Esta categoria é associada com a dimensão agressividade competitiva pela 

característica de postura agressiva para combater concorrentes e copiar práticas de 

negócios ou técnicas de competidores de sucesso. 

E, como prática das ações desenvolvidas pelas empresas entrevistadas, cabe 

ressaltar, como já citado anteriormente: a busca pela internacionalização do setor 

para manter a competitividade no setor nacional e internacional. 

Considerando o contexto deste estudo, percebe-se a necessidade de 

incorporar a categoria: Ações de internacionalização, o que corrobora com 

pesquisas relacionadas neste estudo sobre o fortalecimento do setor no mercado 

internacional. 

 

5.5.4 Marketing Internacional 

 

A categoria Marketing Internacional foi caracterizada a partir dos elementos 

identificados pela literatura, como: Faz marketing internacional oportuno de novos 

produtos ou tecnologias; Gastos agressivos em marketing internacional; qualidade 

de produtos e serviços; ou capacidade de manufatura para atender mercados 

internacionais. 

A categoria foi analisada a partir das citações representadas na Figura 23 

desenvolvida pela autora no software ATLAS.ti. e relatos no decorrer do texto a 

seguir. 
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Figura 23 – Marketing Internacional 

 

Fonte: elaborado pela autora com ATLAS.ti (2014). 

 

Marketing Internacional por Keegan e Grem (2009) é definido como uma 

estratégia que se desenvolve com o propósito de alcançar objetivos em mercados 

externos, com base nas capacidades da empresa, na análise ambiental e da 

concorrência internacional, na tentativa de identificar oportunidades e riscos para 

atuar em mercados internacionais.  

Percebe-se que as empresas vinícolas estão bastante focadas quanto às 

ações que caracterizam este elemento e categoria da agressividade competitiva. 

Muitas ações são desenvolvidas de forma individual e em conjunto com o projeto 

setorial Wines of Brasil, com o objetivo de projetar o vinho brasileiro e a imagem de 

cada vinícola no mercado internacional. 

Knight (2001) observa que o ambiente internacional implica uma série de 

complexidades relacionadas às diferenças de cultura, os sistemas políticos e 

econômicos. Habilidades de marketing entre outras abordagens estratégicas pode 

permitir que a empresa direcione recursos para obter melhor resultados, mediante 

ações, como pesquisa e desenvolvimento, a ênfase sobre a distribuição de 

qualidade, adaptação de produtos e embalagens, que atendam o mercado 

internacional. 

Ações, como feiras internacionais, visitas técnicas, contratos com 

importadores experientes do setor e ações de divulgação em diversos mercados 

internacionais são relatadas pelos entrevistados. 
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Segundo o IBRAVIN (2013), a qualidade dos produtos, o trabalho de 

promoção realizado no Exterior, e o fato de o Brasil estar em evidência devido aos 

grandes eventos esportivos são considerados estratégicos para a comercialização e 

formação de imagem do vinho brasileiro no cenário internacional. 

 

É contínuo esse processo, nossas ações são, por exemplo, traduzir o 
material, desenvolver alguma apresentação em algum evento específico 
junto com o parceiro no país, treinamento pra inserir o produto, fazer um 
bom trabalho de prospecção nas feiras, nas rodadas de negócios, se 
preparar pras feiras, eu acho que isso são todas práticas mínimas de uma 
empresa que quer almejar os resultados no mercado internacional. 
(Entrevistada P1, QU1:35). 
 
Estabelecemos estratégias focadas em mercados alvos, por exemplo, 
fizemos uma pesquisa em Londres pra saber quem era o consumidor, quem 
tava comprando esse vinho e o principal cliente era uma rede de Pubs e  a 
venda estava concentrada na sexta feira  a noite pra jovens casais, ou seja, 
acertamos em cheio e isso é o mais importante, entender o mercado. 
Também relação com os importadores que de fato tão no negócio, isso faz 
toda a diferença, porque eles conhecem aquele mercado, conhecem o 
cliente por que as vezes não é questão da qualidade ou do preço só que 
não tá adequado pra aquela demanda. (Entrevistada P2, QU2:48). 
 
Agora a gente conseguiu esse ano, um gerente que vai cuidar 
especificamente dos negócios dos EUA, ele tá lá, que é uma pessoa super 
experiente, conhece todo e trading e a ideia é ter ele por 6 meses ou 1 ano, 
ele começou este mês a trabalhar, é uma antena ligada, que negócios que a 
gente pode fazer, que a gente tá perdendo porque a gente não tá lá vendo e 
o que a gente pode fazer. Ele então vai buscar novos negócios, administrar 
os negócios com os EUA, como a gente ficou muito tempo sem exportar pra 
lá e tá retornando e tá com o importador certo a gente quer ter os EUA 
como um dos principais mercados importadores e novo, só que lá tem que 
estar muito ativo no mercado e por mais que a gente vá pra lá, no último 
ano fomos eu acho que 4 vezes, mas temos que ter alguém lá e que 
conheça o mercado e que vá apresentar o vinho, que busque negócios.  
(Entrevistada P2, QU2:34). 
 
Em alguns países que a gente já ta, a gente foca muito em 3, que são os 
prioritários, prioridade A é EUA depois Reino Unido e China, a gente pega 3 
continentes, porque eles tem muito potencial de crescimento, vem 
crescendo muito, nós estamos com parceiros muito fortes nesses países e a 
gente enxerga que  em longo prazo pode dar muitos resultados, nos EUA  a 
gente tem ações mais específicas, a gente investe muito lá, tem parcerias 
com algumas redes muito interessantes como o Fogo de Chão que tem 
mais de 20 restaurantes nos EUA, não tem outra vinícola brasileira que 
colocou vinhos oficiais na lista nacional deles como a gente colocou 4, 
então a gente busca parceiros nos EUA sempre muito orientado e 
direcionado, muito focado porque a gente não tem muita bala pra gastar, 
temos uma rede de supermercados muito forte nos EUA também que é um 
parceiro muito forte, que é a HolyFoods onde  estamos presente numas 15 
unidades dessa rede. Estamos investindo em material de PDV que seja algo 
atrativo que instigue a curiosidade do cliente. Participamos de feiras 
regionais em alguns estados dos EUA, como Virginia e Texas, 
eventualmente com algum apoio da APEX ou de consulado, sempre em 
parceria com o nosso importador dividindo custos e esforços, mas vai 
chegar o momento que agente vai ampliar mais esse esforço. Na China a 
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gente tem um parceiro muito forte, é uma grande empresa, na última vez 
que eu fui lá eles estavam com 2 outdoor na China, na região deles com a 
nossa marca, vinhos, fotos da empresa, eles tem um bar próprio que ta todo 
adesivado, com nossa marca e com nossos produtos fica na região de 
Chandong, por coincidência é a região de vinhos da China, fica próximo de 
Pequim. Também muito especificamente Reino Unido estamos participando 
de um evento agora de espumantes de todo o mundo e os nossos vão estar 
lá, dessa vez eu não vou poder ir, vai estar representando o nosso 
importador mas a gente faz muito treinamento, no Reino Unido como tem 
características diferentes, os canais são diferentes a gente atua de formas 
diferentes, trabalhando de forma customizada nesses países com os 
recursos que temos que não são muitos, mas conforme for crescendo 
agente vai conseguindo ampliar as nossas estratégias de marketing, e aos 
poucos a gente vai se desenvolvendo mais também internamente pra estar 
mais preparados pra quando tiver uma demanda maior a gente possa 
atender. (Entrevistado P5, QU5:35). 
 
A gente criou algumas estratégias para fazer esse reposicionamento da 
marca, o desenvolvimento de novos produtos e se adequar ao mercado 
buscando os clientes inativos da empresa, e direcionanado o esforço de 
marketing em feiras e outros eventos internacionais. (Entrevistado P8, 
QU8:28). 
 
Acho que realmente o lançamento dessa linha nova oferecer nas feiras, 
participação de feiras, nos temos muitos clientes que buscam por já 
conhecer, por já ter ouvido falar. O desenvolvimento de novos produtos e se 
adequar ao mercado internacional. (Entrevistado P8, QU8:27). 
 
Participamos de feiras e acho que também estratégia de marketing em 
primeiro lugar é melhor a qualidade do vinho nacional, novas tecnologias, 
maior consciência, maior controle de qualidade, você ter um selo de 
qualidade a garantia daquilo que a produzindo um selo de qualidade, 
homogeneizar a qualidade dos produtos e segundo um marketing que tu 
venda por que em preço você não vai conseguir competir, agregar valor e 
mostra que tu tem bala na agulha [...] rótulos logo todo conceito e agora to 
redesenhando tudo de novo, atrás desses rótulos tem uma historia, tem 
uma razão de ser, os conceitos básicos nos desenvolvemos juntos, tem 
todo um conceito clean, honesto, não quero induzir levar você a algum lugar 
que quero te falar você ta comprando um produto da marca tal e isso aqui e 
teu selo de qualidade. (Entrevistado P9, QU9:18 e QU9:20). 
 
Muito marketing internacional, nos EUA tem muito, como importador só tem 
um, ele é muito ativo, ele faz patrocínio de miss Brasil, patrocínio de show,  
patrocínio de festa, de eventos, a nossa marca tá por tudo lá, então a gente 
dá o desconto, ele vai nos eventos e bota o vinho lá, leva amostra, manda 
amostra, faz de tudo, e nos outros lugares também, na Inglaterra, na edição 
de novembro de uma revista super importante vai ter o moscatel que 
apareceu, nosso importador manda amostras, eles selecionam e sai na 
revista, então agente tem ações de parceria mesmo, na Polônia temos 
displays pra colocar 10 garrafas de metas no mercado, aí o nosso 
importador vai negociar com o mercado dando o display, dizendo tu coloca 
os vinhos aqui, no Japão temos importador lá mas não temos ações, acho 
que o mercado é mais fechado, ele compra, distribui, vende e pronto, por 
isso seria um mercado que agente precisaria desenvolver mais, porque é 
um mercado bom que a gente não sabe como se comporta... é um 
mercado que não é alvo, mas que daqui a pouco vai ser, ele vai ser bem 
representativo, já temos mais negócios engatilhados com outros 
importadores de lá, aí a gente vai aumentar o volume, pro Ibravinho  e pro 
Wines vai aparecer um volume maior, com mais representatividade na 
porcentagem final de venda, só tem a ganhar [...] Tem outras estratégias de 
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marketing por exemplo um anúncio numa revista de circulação mundial de 
vinhos custa 30 mil dólares, então é impossível fazer, só se for uma 
menção numa revista, num blog de forma gratuita é muito melhor, a gente 
recebe muito jornalista formador de opinião em conjunto com o Ibravinho 
mesmo, dá  almoço, leva conhecer vinhedos, então acaba gerando uma 
publicidade gratuita, mas nada é agressivo como investir 30 mil dólares, por 
exemplo, todas as ações são em conjunto com o Ibravinho. (Entrevistada 
P10, QU10:22  e QU10:24). 

 
 

Os entrevistados relatam diversas ações que são desenvolvidas com o 

projeto setorial Wines of Brasil, o que permite ações focadas em mercados 

compradores potenciais do vinho brasileiro, a partir de um estudo estabelecido pelo 

projeto. 

 
Como a gente tem esse apoio da Apex junto com o Wines nós definimos, 
em reunião os próximos 2 anos e a gente define quais são as feiras 
internacionais que vamos participar e tudo isso e esse é um projeto macro e 
partir daquele projeto a empresa faz seu faz o planejamento de mercado, 
porque se ela sabe que em junho ela vai pra feira na França, faz todo um 
projeto de visita aos importadores da Europa, projeta as ações dos projetos 
comprado e imagem, assim podemos organizar quais são as ações que 
precisamos focar. (Entrevistada P2, QU2:50). 
 
A maioria das ações de marketing internacional a gente participa com o 
projeto do Wines, neste ano, por exemplo, no Texas tem uma rede de 
supermercados, na verdade são 2 redes, uma de supermercados mesmo e 
a outra que é um supermercado gourmet, então tu não vai lá comprar papel 
higiênico que não vai ter, tu vai lá pra comprar um queijo diferente, uma 
pimenta, carnes e  o vinho, todo ano eles promovem um país  e este ano foi 
o Brasil, eles vieram nas vinícolas da região, selecionaram, se não me 
engano 6 vinícolas e a nossa empresa estava lá só com os seus vinhos top, 
foi bem legal, o produto mais comprado de todas as vinícolas foi um 
espumante, que não é o mais barato, então pra nós foi ótimo, um trabalho 
em cima desse produto maravilhoso, depois tem...na Alemanha uma rede 
de lojas gourmet que tem de tudo e também bebidas alcoólicas e eles 
fizeram promoção só sobre Brasil e aí a gente participa as vezes 
individualmente através do importador ou com ações do projeto Wines como 
tá acontecendo esse mês por exemplo. Agora tem projetos pra Copa, ações 
no ponto de venda, material. (Entrevistada P3, QU3:30). 
 
Trabalhamos com os projetos do Wines que eles fazem... mas o produto, a 
embalagem o Briefing tudo isso nos que desenvolvemos é pro mercado 
internacional,  a comunicação, todo mix de marketing, até por questão de 
distribuição até porque tu já definiu os públicos alvos e. Também 
prospectamos ações através do importador também como uma coisa 
gradativa que vai melhorando. (Entrevistado P4 QU4:21). 
 
Fizemos grandes ações em conjunto como marca Brasil, também com o 
apoio da APEX, junto com o proejto Wines, como aquele evento em Texas 
nos EUA, que foi um evento de promoção, de degustação, na Alemanha 
também se fez isso, na Inglaterra, mas tudo como grupo, mas muito 
importante pra empresa, porque nós não temos uma categoria de vinhos 
brasileiros em nenhum lugar no exterior, ela está sendo construída, nós 
ainda estamos aquém do planejado pelo Wines, tem fatores que explicam, 
mas não justificam, mas pra APEX nós vamos muito bem no sentido de 
marca Brasil. (Entrevistado P6, QU6:14). 
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Acho que sim e até o consumidor internacional, apesar de ser num volume 
menor ele dá muito mais credibilidade pro produto brasileiro do que o 
próprio brasileiro vai ser quem vai reforçar a imagem interna, por isso que é 
importante você participar do projeto, ir para uma feira internacional, levar 
teus vinhos e mandar tuas amostras, é um esforço que você vai fazer pra 
vender o teu produto no mercado interno também, é uma balança, você tem 
que fazer uma coisa para conseguir a outra. (Entrevistado P7, QU7:11). 

 

Outro entrevistado trata do marketing de forma mais geral. Argumenta que 

vender para o Brasil é bastante difícil, como vender para a Europa, porém observa 

que os custos são outros, portanto, o investimento é maior. 

 
Estratégia de marketing nacional e internacional, o que muda é o mercado, 
única coisa que você ta fazendo numa outra cultura e país. Porque vender 
pro Brasil é quase exportar, porque vender pro Nordeste, vender pra 
algumas regiões é talvez pior ainda, tem o mesmo custo pra abrir mercado 
pra manter o teu produto lá, pra girar o teu produto, não é somente vender, 
o mais difícil é fazer a segunda ou terceira venda, tornar o teu produto 
conhecido, consolidar a marca, exatamente as mesmas práticas não 
mudam pro mercado internacional, a gente tem uma visão às vezes de que, 
a tá vou achar o parceiro ideal, vou vender e o trabalho tá feito, é ilusão, o 
trabalho nem começou, então a parte de sustentação é exatamente igual do 
que seria aqui no Brasil, só que daí tu coloca na aponta do lápis que tu tá 
num outro continente, as distâncias, então todo o custo aumenta lógico, e 
assim é necessário investir mais. (Entrevistada P1, QU1:35). 

 

Em relação aos gastos agressivos em marketing, qualidade de produtos e 

serviços ou capacidade para atender os mercados internacionais, percebe-se que 

algumas empresas possuem orçamentos específicos para ações de marketing em 

mercados internacionais. 

 

 

Era um orçamento a gente não tinha previsto, mas a gente pensou, agora 
nós conseguimos o mais difícil, que era conseguir o importador, ficamos 
todo esse tempo sem exportar, então a gente precisa se entregar mais 
nesse primeiro momento apostando que vai ter o retorno esperado. 
(Entrevistada P2, QU2:49). 
 
 
 
Nós temos uma verba de marketing já na nossa formação do preço do 
produto, ela já é feita em cima do custo do produto pro mercado interno, 
mas claro sem os impostos, não é muito grande justamente pra gente não 
ficar muito caro pro mercado externo, porque o Brasil ainda não é muito 
conhecido e pra não deixar o produto inviável e além disso a gente procura 
os mercados prioritários como Alemanha, então o que agente pode fazer e 
qual o resultado isso vai dar. (Entrevistada P3, QU3:8). 
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Cabe ressaltar a presença de ações que demonstram o envolvimento das 

empresas em estabelecer estratégias de marketing internacional, com o objetivo de 

promover o vinho brasileiro aliado à qualidade no mercado internacional. 

Isso corrobora com a visão de Knight e Kim (2009), quando observam a 

necessidade de organizações desenvolverem habilidades de marketing internacional 

para criar valor aos clientes estrangeiros, utilizando ferramentas de marketing para 

diferenciar as ofertas dos concorrentes internacionais. 

Considerando as análises das entrevistas a categoria marketing internacional 

é considerada neste contexto de estudo causa da agressividade competitiva.   

No Quadro 32 são apresentadas, de forma resumida, as principais práticas 

com exemplos de ações relatadas pelos entrevistados: 

 

Quadro 32 – Marketing Internacional 

 Participação em eventos internacionais. 

 Contato com importadores e lojas especializadas no setor. 

 Ações em conjunto com o projeto Wines of Brasil. 

Fonte: elaborado pela autora (2014). 

 

Em relação aos elementos que caracterizam a categoria Marketing 

Internacional na base conceitual de OEI, sugere-se adaptar o elemento conforme 

contexto desse estudo: Gastos agressivos em marketing internacional, qualidade de 

produtos e serviços, ou capacidade de manufatura para atender mercados 

internacionais, para: Investimento agressivo em marketing internacional. 

 

5.5.5 Elementos que caracterizam a dimensão Agressividade Competitiva 

Internacional 

 

Considerando as análises das categorias e elementos da dimensão 

Agressividade competitiva da OEI, cabem algumas considerações em relação à 

categoria Reação à concorrência em mercados internacionais. Percebe-se um 

posicionamento agressivo e competitivo por boa parte das organizações, e, algumas 

vezes, porém, com menor intensidade o elemento da postura de desqualificar os 

competidores. No elemento responder agressivamente às ações dos concorrentes, 

também poucas empresas relatam situações práticas. 

No que se refere à categoria Competição financeira Internacional percebe-se 

que as empresas não assumem uma postura de competir utilizando recurso de fluxo 
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de caixa ou da sua rentabilidade, contudo, demonstram atitudes de cortar preços 

para competir no mercado internacional. 

Em relação à categoria Competição em negócios internacionais as 

empresas relatam ações práticas que evidenciam a postura de reagir às tendências 

do mercado, isto é, de copiar práticas de competidores de sucesso, todavia, não 

demonstram ações de usar métodos de competição não convencionais.  

A categoria Marketing Internacional demonstra um indicativo de ações 

práticas específicas no sentido de fazer marketing internacional oportuno de novos 

produtos ou tecnologias, e, com menor incidência, foi evidenciado o investimento 

agressivo em marketing internacional. 

No Quadro 33 são descritos, brevemente, as práticas citadas pelos 

entrevistados que se referem aos elementos da categoria Agressividade Competitiva 

internacional, identificados nas empresas a partir das análises das entrevistas 

realizadas. Para tanto, propõe inserir novos elementos nas categorias destacadas 

na cor vermelho e retirar os elementos destacados na cor verde. 

 

Quadro 33 – Elementos da dimensão Agressividade competitiva Internacional 

Dimensões da 
OEI 

Elementos da dimensão Agressividade competitiva Internacional 

Categorias e 
Elementos 

Caracterização das empresas 

A
g

re
s

s
iv

id
a
d

e
 C

o
m

p
e
ti

ti
v
a
 I
n

te
rn

a
c
io

n
a

l 

Reação à 
concorrência em 
mercados 
internacionais 
 
Mover-se em função 
das ações dos 
concorrentes 
internacionais.  
 
Responder 
agressivamente às 
ações dos 
concorrentes em 
nível internacional.  
 
Empresa muito 
agressiva e 
intensamente 
competitiva em 
mercados 
internacionais.  
 
Tipicamente adota 
postura muito 
competitiva, 
desqualificando os 

Empresa 1: Relata ações em função das ações de 
concorrentes internacionais, como criar inovações em 
produtos e tecnologia de produção. Porém não relatou 
postura agressiva e intensa em relação aos 
concorrentes. Não relata postura competitiva para 
desqualificar concorrentes internacionais. 

Empresa 2: Relata ações em função dos concorrentes 
internacionais, cita o mercado argentino como o principal 
concorrente e observa a necessidade de acompanhar as 
práticas deste mercado. Não relata postura competitiva 
para desqualificar concorrentes internacionais. 

Empresa 3: Relata ações em função dos concorrentes 
internacionais cita ações de promoção internacional na 
China. Não relata postura competitiva para desqualificar 
concorrentes internacionais. 

Empresa 4: Apresenta as ações práticas referentes a 
mover-se em função da concorrência, como participação 
em eventos e feiras internacionais. Porém não relatou 
postura agressiva e intensa em relação aos 
concorrentes. Não relata postura competitiva para 
desqualificar concorrentes internacionais. 

Empresa 5: Relata ações de mover-se em função de 
concorrentes internacionais, como ações em mercados 
dos EUA, China, Austrália. Realiza pesquisas e participa 
de feiras internacionais em parceria com a Apex e o 
projeto Wines. Não relata postura competitiva para 
desqualificar concorrentes internacionais. 
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competidores em 
mercados de 
competição 
internacional. 

Empresa 6: Relata ações de mover-se em função de 
concorrentes internacionais em parceria com a Apex e o 
projeto Wines, como feiras e eventos internacionais. 
Porém não relatou postura agressiva e intensa em 
relação aos concorrentes. Não relata postura competitiva 
para desqualificar concorrentes internacionais. 

Empresa 7: Relata ações de mover-se em função de 
concorrentes internacionais em parceria com a Apex e o 
projeto Wines. Porém não relatou postura agressiva e 
intensa em relação aos concorrentes. Não relata postura 
competitiva para desqualificar concorrentes 
internacionais. 

Empresa 8: Empresa relata ações de mover-se em 
função de concorrentes internacionais como o 
reposicionamento da empresa para internacionalização. 
Porém não relatou postura agressiva e intensa em 
relação aos concorrentes. Não relata postura competitiva 
para desqualificar concorrentes internacionais. 

Empresa 9: Relata ações de mover-se em função dos 
concorrentes como participar de feiras internacionais. 
Porém não relatou postura agressiva e intensa em 
relação aos concorrentes. Não relata postura competitiva 
para desqualificar concorrentes internacionais. 

Empresa 10: Observa os eventos esportivos que 
acontecerão no Brasil como oportunidade de mover-se 
em função dos concorrentes internacionais. Porém não 
relatou postura agressiva e intensa em relação aos 
concorrentes. Não relata postura competitiva para 
desqualificar concorrentes internacionais. 

Competição 
financeira 
Internacional 
 
Busca posição no 
mercado 
internacional à custa 
de fluxo de caixa ou 
rentabilidade.  
 
Corta preços para 
aumentar 
participação no 
mercado 
internacional. 
Coloca preços abaixo 
da competição para 
entrar em mercados 
internacionais com 
preços muito baixos. 
 
 
Cortar preços para 
entrar e aumentar a 
participação no 
mercado 

internacional. 

Empresa 1: Já realizou ações de cortar preços para 
competir no mercado internacional e competir a custa de 
fluxo de caixa, porém que não compromete a 
rentabilidade da empresa. 

Empresa 2: Relatou ações de buscar ações no mercado 
internacional a custa de fluxo de caixa, porém que não 
comprometessem os negócios da empresa. Relata ações 
de cortar preços para competir no mercado internacional. 

Empresa 3: Relata ações estratégicas de cortar preços 
para competir no mercado internacional. Porém não 
relata ações de buscar posição no mercado a custa do 
fluxo de caixa e ou rentabilidade. 

Empresa 4: Não relatou ações de cortar preços para 
competir no mercado internacional. Porém observa que a 
empresa poderá futuramente adotar esta estratégia. 

Empresa 5: Relata ações de buscar ações no mercado 
internacional a custa de fluxo de caixa, porém que não 
comprometessem os negócios da empresa. Relata ações 
de cortar preços para competir no mercado internacional. 

Empresa 6: Não relatou ações práticas que caracterizam 
a categoria. 

Empresa 7: Relata ações estratégicas de cortar preços 
para competir no mercado internacional. Porém não 
relata ações de buscar posição no mercado a custa do 
fluxo de caixa e ou rentabilidade. 

Empresa 8: Relata ações estratégicas de cortar preços 
para competir no mercado internacional. Porém não 
relata ações de buscar posição no mercado a custa do 
fluxo de caixa e ou rentabilidade. 

Empresa 9: Não relatou ações práticas que caracterizam 
a categoria. 
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Empresa 10: Relata ações estratégicas de cortar preços 
para competir no mercado internacional. Porém não 
relata ações de buscar posição no mercado a custa do 
fluxo de caixa e ou rentabilidade. 

Competição em 
negócios 
internacionais 
 
Postura agressiva 
para combater 
tendências da 
indústria que podem 
ameaçar a 
sobrevivência ou 
posição competitiva 
em mercados 
internacionais.  
 
Copia práticas de 
negócios ou técnicas 
de competidores de 
sucesso no mercado 
internacional. 
 
Uso de métodos de 
competição não 
convencionais para 
atender o mercado 
internacional. 
 
Ações de 
internacionalização 

Empresa 1: Não relatou ações especificas para 
combater tendências da indústria que ameaçam a 
sobrevivência em mercados internacionais no contexto 
do mercado do vinho. Relata práticas de benchmarking 
em relação aos concorrentes. Não relata práticas de 
métodos de competição não convencional.  

Empresa 2: Não relatou ações especificas para 
combater tendências da indústria que ameaçam a 
sobrevivência em mercados internacionais no contexto 
do mercado do vinho. Relata práticas de copiar práticas 
de negócios de competidores de sucesso, pois é 
característica do setor. Não relata práticas de métodos 
de competição não convencional. Observa a necessidade 
de internacionalização do setor. 

Empresa 3: Não relatou ações especificas para 
combater tendências da indústria que ameaçam a 
sobrevivência em mercados internacionais 

Empresa 4: Relata a necessidade de internacionalização 
do setor. Porém Não relatou ações especificas para 
combater tendências da indústria que ameaçam a 
sobrevivência em mercados internacionais 

Empresa 5: Relata as práticas de internacionalização da 
empresa. Não relatou ações especificas para combater 
tendências da indústria que ameaçam a sobrevivência 
em mercados internacionais. E relata não usar métodos 
não convencionais para competir no mercado 
internacional. 

Empresa 6: Não relatou práticas que caracterizem esta 
categoria. 

Empresa 7: Observa a internacionalização do setor e as 
ações desenvolvidas pela Apex e projeto Wines. 

Empresa 8: Relata ações estratégicas de copiar práticas 
de copiar práticas de negócios de competidores de 
sucesso. E relata não usar métodos não convencionais 
para competir no mercado internacional. 

Empresa 9: Relata a importância de observar as práticas 
de negócios de competidores internacionais de sucesso. 
Não relatou ações especificas para combater tendências 
da indústria que ameaçam a sobrevivência em mercados 
internacionais. E relata não usar métodos não 
convencionais para competir no mercado internacional. 

Empresa 10: Relata práticas de copia de práticas de 
negócios ou técnicas de competidores de sucesso no 
mercado internacional. E relata não usar métodos não 
convencionais para competir no mercado internacional. 

Marketing 
Internacional 
 
Faz marketing 
internacional 
oportuno de novos 
produtos ou 
tecnologias. 
 
Gastos agressivos 
em marketing 

Empresa 1: Relata estratégias de marketing 
internacional. E faz investimentos em marketing 
internacional em ações como feiras internacionais, e 
promoções em eventos esportivos.  

Empresa 2: Relata estratégias de marketing 
internacional. E faz investimentos em marketing 
internacional. Ações como Pesquisas de mercado, 
contratação de representante nos EUA, feiras 
internacionais, e promoções em eventos esportivos. 

Empresa 3: Relata ações de marketing internacional em 
conjunto com o projeto setorial da Wines. Possui verba 

https://www.google.com.br/search?client=firefox-a&hs=raY&rls=org.mozilla:pt-BR:official&q=benchmarking&spell=1&sa=X&ei=1QzjUteaIYvrkQfNr4D4Bw&ved=0CCgQBSgA
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internacional, 
qualidade de 
produtos e serviços, 
ou capacidade de 
manufatura para 
atender mercados 
internacionais. 
 
Investimento 
agressivos em 
marketing 

internacional. 

de marketing para ações internacionais. 

Empresa 4: Relata ações de marketing internacional 
desenvolvidas com o projeto setorial Wines of Brasil. Até 
o momento não registra investimentos agressivos em 
marketing internacional. 

Empresa 5: Relata ações de marketing internacional. E 
faz investimentos em marketing internacional em ações 
como feiras internacionais, e promoções em eventos 
esportivos. 

Empresa 6: Relata ações de marketing internacional 
desenvolvidas com o projeto setorial Wines of Brasil. 

Empresa 7: Relata ações de marketing internacional 
desenvolvidas com o projeto setorial Wines of Brasil. 

Empresa 8: Relata ações de marketing internacional. 
Faz investimentos em marketing internacional em ações 
como feiras internacionais, e promoções em eventos 
esportivos. 

Empresa 9: Relata ações de marketing internacional 
desenvolvidas com o projeto setorial Wines of Brasil, 
como feiras e eventos internacionais. 

Empresa 10: Relata estratégias de marketing 
internacional. E faz investimentos em marketing 
internacional em ações com importadores, feiras, revistas 
e eventos internacionais, 

Fonte: elaborado pela autora (2014). 

 

Em relação à dimensão Agressividade competitiva internacional conclui-se 

que a maioria das empresas apresenta práticas que caracterizam os elementos das 

categorias analisadas. Cabe ressaltar a atuação das empresas direcionadas para as 

práticas de marketing internacional, o que enfatiza a intensidade desta categoria na 

dimensão, sob o contexto deste estudo.  

 

5.6 A OEI NA INDUSTRIA VINÍCOLA DO SUL DO BRASIL 

 

Para sistematizar os resultados alcançados, apresenta-se os Quadros 33 e 34 

que respondem aos quarto e quinto objetivos respectivamente: “Descrever as 

práticas implementadas que suscitam as dimensões, categorias e elementos da 

OEI”; e, “Relacionar as dimensões com suas categorias e seus respectivos 

elementos no contexto deste estudo”.  

As principais práticas identificadas nesta pesquisa em relação as dimensões, 

categorias e elementos deste estudo, estão descritas no quadro 34.  
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Quadro 34 – Práticas implementadas que suscitam as dimensões, categorias e elementos da OEI 

Práticas identificadas na dimensão Inovatividade Internacional 

Práticas da categoria Novos Produtos e serviços para mercado Internacional 

 Identificar produtos inovadores em mercados internacionais concorrentes; 

 Pesquisar tendências internacionais de produtos, embalagens para atender o mercado internacional. 

 Fortalecer parcerias internacionais por meio de importadores players do setor.  

 Receber feedback de compradores e jornalista do mercado internacional com o objetivo de avaliar o 

que é desenvolvido visando adaptar os produtos às necessidades dos clientes internacionais. 

 Desenvolver produtos globais (que possam ser comercializados no mercado nacional e internacional) 

Práticas da categoria inovação em processos para atuar em mercados Internacionais 

 Fazer uso de modelos de qualidade a exemplo das certificações; 

 Importar novas tecnologias para melhorias e diferenciações nos processos produtivos . 

 Realização de ações comerciais conjuntas com o projeto setorial Wines of Brasil. 

Práticas da categoria Recursos Financeiros 

 Assegura e realizam investimos em tecnologia produtiva e em inovações tecnológicas. 

 Realizam investimento para desenvolver um produto Global para operar no mercado brasileiro e 

internacional 

 Assegurar recursos para o investimento em pesquisa e desenvolvimento na melhoria da qualidade do 

produto para operar em mercados internacionais. 

Práticas da categoria Pessoas 

 Investimento no departamento de pessoas para promover e fortalecer as ações da empresa no mercado 

internacional. 

 Contratação de enólogos com experiência internacional.  

Práticas da categoria Criatividade para atuação Internacional 

 Participação em eventos (feiras, degustações) concursos de premiações internacionais. 

 O processo de internacionalização do setor por meio da união em cluster. 

Práticas da categoria Diferenciação no contexto Internacional 

 Produção em diferentes tipos de solo (terroir) com varietais diferenciados. 

 Marca Brasil, associada à alegria e um vinho mais leve, mais frutado. 

 Produtos com custo-benefício para competir com vinhos internacionais no mercado brasileiro. 

Práticas identificadas na dimensão Assunção ao Risco Internacional 

Práticas da categoria Risco Geral Internacional 

 Assumir riscos moderados para atuar em mercados internacionais, pois a participação no projeto 

setorial Wines of Brasil, que caracteriza pela união das vinícolas em cluster para atuar no mercado 

internacional. 

 Risco de negociar com legislações e culturas diferentes. 

Práticas da categoria Risco Financeiro 

 Formação do cluster por meio do projeto setorial Wines of Brasil, que possibilita assumir menor risco 

financeiro para entrar em novos mercados internacionais. 

 Assumir risco financeiro para a Internacionalização do setor. 

Práticas identificadas na dimensão Proatividade Internacional 

Práticas da categoria Monitoramento do ambiente internacional 

 Participação de feiras internacionais. 

 Participação em congressos e eventos da área. 

 Pesquisas de mercado sobre as tendências em produtos e embalagens do setor internacional. 

 Receber compradores e jornalista do mercado internacional com o objetivo de avaliar o que é 

desenvolvido visando adaptar os produtos as necessidades dos clientes internacionais. 

 Realização de benchmarking em países referência no mercado internacional. 

Práticas da categoria Atitude de antecipação frente a concorrentes e mercados internacionais 

 Participação com produtos inovadores e exclusivos para eventos esportivos internacionais. 

Práticas da categoria Participação e resolução de problemas para atender o mercado internacional 

 Realização do planejamento estratégico para atuar em mercados internacionais. 

 Descentralização de ações e comprometimento da equipe para atuar em mercados internacionais. 

 Parcerias com entidades como Sebrae, Ibravin, Projeto Wines e entidades do setor. 

Práticas da categoria Flexibilidade tecnológica para atuar em mercados internacionais 

 Ter enólogos com experiência internacional no setor produtivo. 
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 Buscar conhecimentos em tecnologias modernas e aplicadas nos países produtores tradicionais. 

Práticas identificadas nas dimensão Autonomia Internacional 

Práticas da categoria Equipe Internacional 

 Criar autonomia para departamentos específicos de comercio exterior. 

 Formar equipe internacional em parceria com APEX, IBRAVIN e Wines Of Brasil. 

Práticas da categoria ação independente 

 Participação em projetos setoriais que estimulam a criatividade internacional das empresas. 

 A internacionalização do setor.  

Práticas identificadas na dimensão Agressividade Competitiva Internacional 

Reação à concorrência em mercados internacionais 

 Formação do cluster e a participação do projeto setorial Wines of Brasil 

 Desenvolver alianças estratégicas como forma de mover-se em função dos concorrentes e adotar uma 

postura competitiva em mercados internacionais. 

Competição financeira internacional 

 Praticar ações para baixar preços em concorrências no mercado internacional. 

Competição em negócios internacionais 

 Internacionalização do setor para manter a competitividade no setor nacional e internacional. 

Marketing Internacional 

 Participação em eventos internacionais. 

 Contato com importadores e lojas especializadas no setor. 

 Ações em conjunto com o projeto Wines of Brasil. 

Fonte: elaborada pela autora (2014). 

 

O Quadro 35 apresentado abaixo, tem como propositop relacioanr e 

descrever o conjunto consolidado das dimensões, categorias e elementos sob o 

contexto internacional, que caracterizam a OEI nas organziações objeto deste 

estudo. 

Para melhor entendimento do Quadro 35 cabe ressaltar que as categorias de 

cada dimensão que apresentaram elementos com maior ocorrencia nas entrevistas 

foram destacadas na cor verde. As categorias com células destacadas na cor 

vermelha representam que seus elementos foram relatados com menor ocorrência 

nas entrevistas.  

Em relação aos elementos, aqueles destacados na cor vermelha representam 

um novo elemento acrescentado na categoria de cada dimensão. Aqueles destacados 

na cor preta são os elementos da base original de OEI relatados com maior ocorrencia 

nas entrevistas e os elementos destacados na cor azul são os relatados com menor 

ocorrencia nas entrevistas. 
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Quadro 35 – Consolidado das dimensões, categorias e elementos sob o contexto internacional, que 
caracterizam a OEI neste estudo. 

 

Orientação Empreendedora Internacional 
Dimensões 

da OEI 
Categorias Elementos 

In
o

v
a
ç
ã
o

 I
n

te
rn

a
c
io

n
a
l 

Produtos e serviços 
para atender mercados 
Internacionais 

Novos produtos/serviços para atender o mercado internacional 
Novas linhas de produtos/serviços para operações em mercados internacionais.  
Mudanças em produtos/serviços para atender os mercados internacionais.  
Frequência de mudança em produtos/serviços e linhas de produtos/serviços para atender mercados 
internacionais. 
Produtos Globais 

Inovação em processos 
para atuar em 
mercados intern. 

Inovação administrativa, tecnológica, em produto e mercado para operações em mercados internacionais. 
Participação em cluster  
Participação em projetos setoriais para operar em mercados internacionais. 

Recursos financeiros  Recursos financeiros investidos em inovação para atuar em mercados internacionais.  
Assegura investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) mesmo em períodos de dificuldade 
econômica para atender mercados internacionais.  
Investe em novas tecnologias, P&D e melhoria continua para operar em mercados internacionais. 
Ênfase em P&D, liderança tecnológica e inovação em mercados internacionais 

Pessoas  Recursos humanos comprometidos com atividades de inovação para atender os mercados internacionais. 

Criatividade para 
atuação Internacional 

Engajar e apoiar novas ideias, novidades, experimentos e processos criativos para operar em novos 
mercados internacionais. 

Diferenciação no 
contexto Internacional 

Iniciativas inovativas de difícil imitação por parte dos competidores para competir em mercados 
internacionais. 

A
s
s
u

n
ç

ã
o

 a
o

 r
is

c
o

 

In
te

rn
a
c
io

n
a

l 

Risco geral Internacional Organização caracterizada por assumir riscos para operar em novos mercados internacionais. Operações 
caracterizadas como de alto risco para entrar em novos mercados internacionais. Forte tendência a 
projetos de alto risco para atender novos mercados internacionais. 
Risco de negociar com legislação e culturas diferentes. 

Risco na decisão em 
contexto Internacional 

Adota visão pouco conservadora nas decisões para operar em novos mercados internacionais.  
Postura forte e agressiva nas decisões para explorar oportunidades em mercados internacionais.  
Preferência dos gestores por agir com ousadia para atingir objetivos organizacionais em oportunidades 
internacionais.  
Assumir risco pessoal para atuar em mercados internacionais. 

Risco Financeiro Postura de assumir risco financeiro para atuar  em mercados internacionais. 
Assumir risco financeiros para Internacionalização do setor. 
Formação de cluster para assumir menor irso financeiro em mercados internacionais. 

Risco em negócios 
internacionais 

Postura de assumir risco em negócios internacionais.  
Devido à natureza do ambiente, ações de grande porte são necessárias para alcançar os objetivos da 
organização. 

P
ro

a
ti

v
id

a
d

e
 I
n

te
rn

a
c
io

n
a

l 

Monitoramento do 
ambiente internacional 

Monitoramento contínuo do mercado internacional.  
Identificar futuras necessidades do cliente.  
Antecipa mudanças em mercados internacionais.  
Constante busca por novas oportunidades de mercados internacionais. 
Constante busca por negócios que podem ser adquiridos em novos mercados internacionais. 

Atitude de antecipação 
frente aos concorrentes 
e mercados 
internacionais 

Frequentemente é o primeiro a introduzir novos produtos/serviços, técnicas administrativas, tecnologias em 
operações internacionais. Empresa criativa e inovativa para atuar em mercados internacionais. 
Frequentemente inicia ações às quais os competidores respondem para atuar em mercados internacionais. 
Forte tendência a antecipar-se em ideias ou produtos para atender novos mercados internacionais. 
Geralmente antecipa-se à concorrência expandindo capacidades. Tendência a iniciar ataques competitivos 
em mercados internacionais. Produtos e serviços mais inovativos para atender os mercados internacionais. 

Participação e 
resolução de 
problemas em 
mercados 
internacionais 

Procedimentos de controle descentralizados e participativos para atuação da empresa em mercados 
internacionais.  
Planejamento orientado para a solução de problemas e oportunidades em novos mercados internacionais.  

Flexibilidade 
tecnológica para atuar 
em mercados 
internacionais 

Disponibilidade e acessibilidade de pessoas, recursos e equipamentos necessários para desenvolver 
novos produtos e serviços para atuar em mercados internacionais. Desenvolvimento de múltiplas 
tecnologias para atender mercados internacionais. Habilidade das pessoas em termos tecnológicos para 
desenvolver produtos que atendam às necessidades dos mercados internacionais. 
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Equipe Internacional Líderes com comportamento autônomo para atuar em mercados internacionais.  As equipes de trabalho 
possuem autonomia para atuar em mercados internacionais. Coordenar atividades autônomas. Medir e 
monitorar atividades autônomas para atuar em mercados internacionais. 

Centralização Modelo de gestão. Delegação de autoridade para buscar novas oportunidades em mercados 
internacionais. 

Intraempreende-
dorismo  

Pensamento empreendedor para atuar em mercados internacionais deve ser encorajado nas pessoas. 
Encorajar iniciativas empreendedoras em busca de novos mercados no cenário internacional. 

Ação independente Pensamento criativo e estímulo a novas ideias para buscar novos mercados internacionais. Cultura que 
promova o pensamento e ação independente para buscar novos mercados internacionais. 
Participação em projetos setoriais para promover pensamento criativo e atuar em mercados internacionais. 
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Reação à concorrência 
em mercados 
internacionais 

Mover-se em função das ações dos concorrentes internacionais. Responder agressivamente às ações dos 
concorrentes em nível internacional. Empresa muito agressiva e intensamente competitiva em mercados 
internacionais. Tipicamente adota postura muito competitiva, desqualificando os competidores em 
mercados de competição internacional. 

Competição financeira 
Internacional 

Busca posição no mercado internacional à custa de fluxo de caixa ou rentabilidade.  
Cortar preços para entrar e aumentar a participação no mercado internacional. 

Competição em 
negócios 

Postura agressiva para combater tendências da indústria que podem ameaçar a sobrevivência ou posição 
competitiva em mercados internacionais. Copia práticas de negócios ou técnicas de competidores de 
sucesso no mercado internacional. Uso de métodos de competição não convencionais para operar em 
mercados internacionais. Ações de internacionalização do setor. 

Marketing Internacional Faz marketing internacional de novos produtos ou tecnologias.  
Investimento agressivo em marketing Internacional 

Fonte: elaborado pela autora (2014). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo são apresentadas as considerações do trabalho referente à 

Orientação Empreendedora Internacional em empresas vinícolas internacionalizadas 

do sul do Brasil, participantes do projeto Wines of Brasil.  

Estas seguem a ordem dos objetivos específicos estabelecidos neste estudo 

de forma a responder o objetivo geral. Também são apresentadas as limitações do 

estudo e sugestões de pesquisas futuras.  

Para responder ao primeiro objetivo: “Identificar as dimensões da OEI”, 

inicialmente resgatou-se a base conceitual de orientação empreendedora proposta 

por Martens (2009) e Freitas et al. (2012). Após, analisaram-se os textos que 

referenciavam os autores que caracterizam as dimensões e categorias.  

Posteriormente, adaptou-se a base conceitual para o contexto internacional, 

conforme sugerido por Slevin e Terjesen (2011) e Covin e Miller (2013), confirmando 

assim a relação da orientação empreendedora, empreendedorismo internacional e 

internacionalização. Em um segundo momento, buscou-se a confirmação do modelo 

proposto de OEI, por meio de um pré-teste realizado em uma empresa vinícola 

internacionalizada do sul do país, confirmando a validade do modelo adotado no 

estudo. Após, foram realizadas as análises das entrevistas. 

No primeiro objetivo específico: “Identificar as dimensões da OEI”,  

identificaram-se as dimensões de OEI, com maior ocorrência nas dimensões: 

Inovatividade Internacional e Agressividade Competitiva Internacional. Nas 

dimensões: Assunção ao Risco Internacional, Proatividade Internacional e 

Autonomia Internacional, ficaram evidenciadas algumas disparidades, pois alguns 

elementos se apresentam com maior ocorrência que outros.  

Diante disso, é possível comprovar a multidimensionalidade das dimensões, 

conforme observado por Lumpkin e Dess (1996), uma vez que a orientação 

empreendedora pode ser constituída pelas diferentes combinações das dimensões, 

ou, até mesmo, por apenas algumas delas. 

Em relação ao segundo objetivo, “Descrever as categorias das dimensões de 

OEI”, os resultados demonstram a evidência de algumas categorias em maior 

ocorrencia que outras, conforme descrito a seguir. 

As categorias da dimensão Inovatividade Internacional: “produtos e serviços 

para atender mercados Internacionais”; “novas linhas de produtos/serviços para 
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operações em mercados internacionais”; “mudanças em produtos/serviços para 

atender os mercados internacionais” e “frequência de mudança em 

produtos/serviços e linhas de produtos/serviços para atender mercados 

internacionais” foram relatadas com maior frequência pelos entrevistados. Isto 

corrobora com a visão de estudiosos do setor que observam avanços significativos 

na qualidade dos produtos, com incremento de novas tecnologias e investimento em 

ações comerciais, com a finalidade de melhorar a competitividade e a 

internacionalização do setor vinícola.  

A maioria das categorias referentes à dimensão Assunção ao Risco 

Internacional foram evidenciadas pelos entrevistados com menor ocorrencia, porém 

as categorias “tomada de risco financeiro” e “risco em negócios internacionais”, 

foram citadas com maior ocorrencia. As categorias “risco geral” (internacional) e 

“risco na decisão internacional” foram identificadas em menor ocorrencia conforme 

relato dos entrevistados. 

As categorias “monitoramento do ambiente internacional”; “flexibilidade 

tecnológica” e “participação resolução de problemas para atender mercados 

internacionais” foram relatadas com maior intensidade na dimensão Proatividade 

Internacional. A categoria “atitude de antecipação frente aos concorrentes 

internacionais” demonstra menor incidência de práticas direcionadas para buscar 

e/ou atuar em novos mercados internacionais. 

As categorias “equipe internacional” e “centralização” da dimensão Autonomia 

Internacional foram evidenciadas com maior ocorrencia no relato dos entrevistados, 

sendo mencionada a “autonomia para atuar em mercados internacionais” por todas 

as empresas. As categorias “intraempreendedorismo para atuar em mercados 

internacionais” e “ação independente” foram relatadas em menor ocorrencia, o que 

assinala aspectos que merecem uma maior atenção por parte das organizações. 

A categoria “marketing internacional”, na dimensão Agressividade Competitiva 

Internacional, foi relatada com maior ocorrencia, muito embora as demais categorias 

“competição financeira internacional”, “competição em negócios internacionais” e 

“reação à concorrência em mercados internacionais” também foram evidenciadas 

com relativa ocorrencia. 

Quanto ao terceiro objetivo: “Apresentar os elementos que caracterizam a 

OEI”, primeiramente foi realizada uma pré-análise das 10 entrevistas com executivos 
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responsáveis pelo departamento de comércio exterior. Após, foram realizadas as 

codificações dos dados brutos por meio do software Atlas.ti.  

Realizou-se a análise qualitativa dos dados pela análise de conteúdo 

(BARDIN, 2009), o que permitiu avaliar em maior e/ou menor intensidade a presença 

dos elementos das categorias das cinco dimensões da base conceitual de OEI.  

Em relação às análises dos elementos da categoria “produtos e serviços para 

atender mercados internacionais”, todos os elementos foram evidenciados com 

intensidade. Importante salientar que, em razão das entrevistas realizadas, sugere-

se incrementar esta categoria com o elemento “Produtos Globais”.  

Foram incluídos dois novos elementos na categoria “processos de inovação 

para atuar em mercados internacionais”: “participação em cluster” e “participação em 

projetos setoriais” para operar em mercados internacionais. Todos os outros 

elementos foram relatados com intensidade pelos entrevistados.  

Os elementos das demais categorias: “recursos financeiros”, “pessoas, 

criatividade internacional” e “diferenciação internacional”, também foram 

evidenciados com intensidade pelos entrevistados.  

O elemento “organização caracterizada por assumir riscos para buscar novos 

mercados internacionais”, da categoria “risco geral” foi evidenciado com maior 

intensidade em relação aos elementos: “operações caracterizadas como de alto 

risco para entrar em novos mercados internacionais” e “forte tendência a projetos de 

alto risco para atender novos mercados internacionais”, que foram evocados em 

menor intensidade. O elemento “risco de negociar com legislação e culturas 

diferentes” foi incluído nesta categoria.  

Os elementos “postura forte e agressiva nas decisões para explorar 

oportunidades em mercados internacionais” e “assumir risco pessoal para atuar em 

mercados internacionais”, da categoria “risco na decisão internacional”, foram 

explicados com menor intensidade, e os elementos “adota visão pouco 

conservadora nas decisões para buscar novos mercados internacionais” e 

“preferência dos gestores por agir com ousadia para atingir objetivos organizacionais 

em oportunidades internacionais”, foram evidenciados com maior intensidade.  

O elemento “postura de assumir risco financeiro para entrar em mercados 

internacionais”, da categoria risco geral, é destacado com frequencia pelos 

entrevistados. Foram propostos dois novos elementos: “assumir riscos financeiros 

para Internacionalização do setor” e “formação de cluster para assumir menor risco 
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financeiro em mercados internacionais”. Todos os elementos da categoria “risco em 

negócios internacionais” foram relatados com maior ocorrerncia pelos entrevistados. 

Em relação às análises dos elementos da dimensão Proatividade 

Internaciona, na categoria monitoramento do ambiente internacional, somente o 

elemento “constante busca por negócios que podem ser adquiridos em novos 

mercados internacionais” é evidenciado pelos entrevistados em menor ocorrência. 

Os demais elementos foram relatados com maior ocorrencia.  

Os elementos “empresa criativa e inovativa para atender mercados 

internacionais”; “produtos e serviços mais inovativos para atender os mercados 

internacionais”; “forte tendência a antecipar-se em ideias ou produtos para atender 

novos mercados internacionais”; “geralmente antecipa-se à concorrência expandindo 

capacidades, da categoria “atitude de antecipação frente a concorrentes e mercados 

internacionais”, foram evidenciados com maior ocorrencia pelos entrevistados 

Os elementos relatados com menor ocorrencia foram: “frequentemente é o 

primeiro a introduzir novos produtos/serviços”; “técnicas administrativas”; 

“tecnologias em operações internacionais”; “frequentemente inicia ações às quais os 

competidores respondem para atuar em mercados internacionais” e “tendência a 

iniciar ataques competitivos em mercados internacionais”.  

Todos os elementos da categoria “participação e resolução de problemas 

para atender mercados internacionais” foram evidenciados com maior ocorrência 

pelos entrevistados. Isto ocorreu também com os todos os elementos da categoria 

“flexibilidade tecnológica para atuar em mercados internacionais”.  

Em relação aos elementos da dimensão “Autonomia internacional”, nas 

categorias “equipe internacional” “centralização”, todos foram evidenciados com 

ocorrencia pelos entrevistados.  

Quanto ao elemento “pensamento empreendedor para atuar em mercados 

internacionais deve ser encorajado nas pessoas”, da categoria 

“intraempreendedorismo”, foi destacado pelos entrevistados com maior ocorrerncia, 

ao contrário do elemento “encorajar iniciativas empreendedoras em busca de novos 

mercados no cenário internacional”.  

Os elementos “pensamento criativo” e “estímulo a novas ideias para buscar 

novos mercados internacionais”, da categoria “ação independente”, foi relatado com 

menor ocorrencia pelos entrevistados. Foi alterado o texto do elemento “cultura que 

promova o pensamento e ação independente para buscar novos mercados 
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internacionais” E proposto incluir o elemento “participação em projetos setoriais para 

promover pensamento criativo e atuar em mercados internacionais”. 

Os elementos “tipicamente adota postura muito competitiva, desqualificando 

os competidores em mercados de competição internacional” e “responder 

agressivamente às ações dos concorrentes em nível internacional”, da dimensão 

“agressividade competitiva internacional”, na categoria “reação à concorrência em 

mercados internacionais”, foram destacados com menor ocorrencia pelos 

entrevistados. Os elementos “mover-se em função das ações dos concorrentes 

internacionais” e “empresa muito agressiva e intensamente competitiva em 

mercados internacionais” foram destacados com maior ocorrencia.  

Na categoria “competição financeira Internacional” todos os elementos foram 

destacados com ocorrencia pelos entrevistados. Foi proposto o novo elemento 

“cortar preços para entrar e aumentar a participação no mercado internacional” nesta 

categoria. 

O elemento “uso de métodos de competição não convencionais para atender 

o mercado internacional”, na categoria “competição em negócios internacionais”, foi 

evidenciado com menor ocorrencia pelos entrevistados. Os demais elementos foram 

destacados com maior ocorrencia. O elemento “ações de internacionalização” foi 

sugerido com incremento nesta categoria.  

Todos os elementos da categoria “Marketing Internacional” foram 

evidenciados com ocorrencia, onde se propôs incluir o elemento “investimento 

agressivo em marketing Internacional”.  

Em relação ao quarto objetivo: “Descrever as práticas implementadas que 

suscitam as dimensões, categorias e elementos da OEI”, os resultados foram 

apresentados no capítulo 5, quadro 34, a partir da consolidação das práticas efetivas 

identificadas nas organizações objeto deste estudo. 

Quanto ao quinto objetivo: “ Relacionar as dimensões com suas categorias e 

seus respectivos elementos no contexto deste estudo”, foi comtemplado também no 

capítulo 5, quadro 35, o qual relaciona o conjunto consolidado das dimensões, 

categorias e elementos sob o contexto internacional, que caracterizam a OEI nas 

orgazniações objeto deste estudo. 
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6.1 LIMITAÇÕES E SUGESTÃO DE PESQUISA FUTURAS 

 

Quanto às limitações do estudo, a primeira que cabe é o tempo da 

participação no projeto Wines of Brasil das empresas estudadas, observando-se que 

a quantidade das informações repassadas ao pesquisador estava relacionada com o 

maior tempo e grau de internacionalização das empresas estudadas.  

Outra limitação que cabe considerar é quanto ao tempo disponível para as 

entrevistas. Apesar de suficiente, as empresas poderiam ter oportunizado maior 

tempo e/ou direcionado outras entrevistas com um maior número de funcionários 

responsáveis pelo departamento de comércio exterior, podendo ampliar as análises 

deste estudo.  

Para a continuidade e aprofundamento de estudos na área de orientação 

empreendedora internacional, que se apresentam incipientes na literatura 

relacionada a empreendedorismo, ressalta ser importante recomendar estudos que 

ampliem o foco desta pesquisa. 

Com isso, recomendam-se novas pesquisas para aprofundar a análise na 

identificação dos elementos e categorias da OEI no contexto da indústria vinícola 

brasileira, bem como em outros setores industriais importantes do país, a fim de 

verificar semelhanças e diferenças em relação à base conceitual deste estudo.  

Também, seriam interessantes novas pesquisas com a replicação deste 

estudo, tomando por base a abordagem quantitativa. 

Outra recomendação é analisar as dimensões de OEI em um estudo do 

processo de adaptação estratégica ao mercado internacional de uma única empresa 

do setor vinícola e/ou outro setor, com maior grau de internacionalização, adotando 

um modelo de análise longitudinal em profundidade.  

Além disso, poderiam ser realizados estudos que pudessem analisar o 

eventual tipo de relação existente entre as dimensões de OEI e as dimensões 

empreendedorismo internacional. 

Por fim, sugerem-se estudos que utilizem as dimensões de OEI para 

compreender e relacionar novas formas de entradas no mercado internacional. 
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APÊNDICE A – PROTOCOLO DE COLETA DE DADOS  
 

ENTREVISTAS COM GESTORES RESPONSÁVEIS PELO SETOR DE 

COMÉRCIO EXTERIOR E/OU DIRETORES DA ORGANIZAÇÃO 

 

1) DADOS GERAIS IDENTIFICAÇÃO  

 

Empresa  

Endereço  

Cidade  

Telefone  

Web site  

Numero de Funcionários  

Faturamento mensal e ou anual 

Tempo atuação no mercado 

Quantas Unidades  

 

2) SOBRE O ENTREVISTADO  

Cargo  

E-mail  

3)  IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA QUANTO A ATUAÇÃO EM MERCADO 

INTERNACIONAIS 

3.1 Atuam em mercados internacionais, poderia citar quais? 

 

3.2 Há quanto tempo atuam em mercados internacionais? 

 

3.3 Por favor explique como iniciou o processo de internacionalização  da empresa? 
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1)DIMENSÃO: INOVATIVIDADE INTERNACIONAL: (se caracteriza pela voluntariedade para inovar 
em mercados internacionais; tendência de uma organização a engajar e apoiar novas ideias para 
atender novos mercados internacionais, novidades, experimentos e processos criativos que possam 
resultar em novos produtos para atender o mercado internacional, novos serviços ou processos; reflete 
um meio pelo qual as organizações buscam novas oportunidades em mercados internacionais):  

PERGUNTAS PARA IDENTIFICAR AS CATEGORIAS E ELEMENTOS DA OEI 

Isso ocorre/se manifesta de forma clara (explicita) e ou de forma implícita em sua organização? 

Em todas as situações buscar um exemplo da situação que acontece na empresa. 

P
ro

d
u

to
s
 e

 S
e
rv

iç
o

s
 (

In
te

rn
a

c
io

n
a
is

) 

1) Qual o número de novos produtos/serviços desenvolvido pela empresa para atuar em mercados 

internacionais? 

2)Existem novas linhas de produtos/serviços específicas para atender os mercados internacionais? 

3)Ocorreu Mudanças em linhas de produtos/serviços apos a empresa passar a atuar em mercados 

internacionais? 

4)Com que frequência ocorre a mudança em linhas de produtos/serviços para atuar em mercado 

internacionais? 

5)Qual é a ênfase no marketing de produtos ou serviços experimentados e verdadeiros X Qual é a 

ênfase atribuída pela organização em pesquisa e desenvolvimento, liderança tecnológica e inovação 

para atender mercados internacionais? 

6)Não teve novas linhas de produtos e serviços nos últimos 5 anos e ou foram desenvolvidas  Muitas 

novas linhas de produtos e serviços nos últimos 5 anos.  

P
ro

c
e
s
s
o

s
  
d

e
 

in
o

v
a
ç
ã
o

 

In
te

rn
a
c
io

n
a
l 

7)Foi necessário mudanças de menor natureza em produtos ou serviços para atuar em novos mercados 

internacionais? 

8)Você percebe que ocorre Inovação administrativa, tecnológica, em produtos e mercados para 

operações em mercados internacionais? 

9)Quais foram as iniciativas inovativas desenvolvidas pela empresa de difícil imitação pelos concorrentes 

internacionais? 

R
e
c

u
rs

o
s

 
F

in
a

n
c
e
ir

o
s
 I
 

10)Qual foi o percentual de recursos financeiros investidos em inovação para operar em mercados 

internacionais? 

11)A empresa assegura investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) mesmo em períodos de 

dificuldade econômica para atender mercados internacionais? 

12)A empresa investe em novas tecnologias, P&D e melhoria contínua para operar em mercados 

internacionais? 

P
e
s
s
o

a
s
  

13) Os Recursos humanos da organização estão comprometidos com atividades de inovação para 

atender os mercados internacionais? 

C
ri

a
ti

v
id

a
d

e
 e

 

D
if

e
re

n
c

ia
ç
ã
o

 

In
te

rn
a
c
io

n
a

l 14) O processo de Inovação é visto como um estado natural do negócio X Inovação quando existem 

fortes pressões do mercado internacional? 

15) Quais são as iniciativas de difícil imitação que a empresa introduziu no mercado para 

competir em mercado internacionais? 

Algo que deva ser considerado sobre o que não falamos em processo de Inovação desenvolvido pela 

empresa para atuar em mercados internacionais? 
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2) DIMENSÃO: ASSUNÇÃO AO RICO INTERNACIONAL (tendência a agir de forma audaz 
no mercado internacional; normalmente caracterizadas com um comportamento de assumir 
riscos para atuar em novos mercados internacionais; tendência de uma organização engajar 
em projetos de risco para atuar em novos mercados internacionais, e na preferência dos 
gestores por agir com cautela versus ousadia para atingir os objetivos da organização)  
 

PERGUNTAS PARA IDENTIFICAR AS CATEGORIAS E ELEMENTOS DA OEI 

Isso ocorre/se manifesta de forma clara (explicita) e ou de forma implícita em sua 

organização? 

Em todas as situações buscar um exemplo da situação que acontece na empresa. 

R
is

c
o

 G
e

ra
l 

(i
n

te
rn

a
c

io
n

a
l)

 

16) A Organização caracterizada por um comportamento de assumir riscos para buscar 

novos mercados internacionais? 

17) As operações realizadas pela empresa geralmente são caracterizadas como de alto 

risco para entrar em novos mercados internacionais? 

18)Há uma forte tendência a projetos de baixo risco X alto risco para atender novos 

mercados internacionais? 

R
is

c
o

 n
a
 d

e
c

is
ã

o
 

in
te

rn
a

c
io

n
a

l 

19) Qual é a postura adotada pela empresa? Pode-se dizer que é uma visão pouco 

conservadora nas decisões para atuar em novos mercados internacionais? 

20) Qual é postura nas tomadas de decisões, para melhor explorar oportunidades 

internacionais (forte e agressiva) x cautelosa (esperar para ver); 

E, para entrar em mercado ainda não conhecidos,(testados)? 

R
is
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l 21)A empresa adota uma postura de assumir risco financeiro para entrar em mercados 

internacionais? 

22)A empresa toma emprestada grande porção de recursos para atuar em novos 

mercados internacionais? 
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 23) Qual é a postura de assumir risco em negócios internacionais? 

Devido à natureza do ambiente, é melhor explorá-lo gradualmente, de forma incremental 

X Devido à natureza do ambiente, agressivo, ações de grande porte são necessárias 

para atuar em mercados internacionais? 

  

 Algo mais que não falamos sobre práticas da organização desenvolvidas que caracterizem    

a assunção ao risco em mercados internacionais? 
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3) DIMENSÃO: PROATIVIDADE INTERNACIONAL (as organizações buscam 
oportunidades em novos mercados internacionais; perspectiva de olhar adiante, 
acompanhada de atividades inovativas ou novos negócios em novos mercados 
internacionais; tendência de uma organização de influenciar o ambiente ou mesmo iniciar 
mudanças para atuar em mercados internacionais; agir antes, reagir a sintomas que 
antecipam uma mudança no mercado, antecipando-se à mudança e aos competidores; 
resposta à oportunidades internacionais)  
 

PERGUNTAS PARA IDENTIFICAR AS CATEGORIAS E ELEMENTOS DA OEI 

Isso ocorre/se manifesta de forma clara (explicita) e ou de forma implícita em sua organização? 

Em todas as situações buscar um exemplo da situação que acontece na empresa. 
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24)A empresa faz monitoramento contínuo (acompanha as tendências) do mercado 

internacional? 

25)Como a empresa identifica futuras necessidades do cliente e antecipa-se a mudanças 

de mercado internacional?  

26)Percebe-se uma constante busca por novas oportunidades de mercados 

internacionais? 

27)Faz constante busca por negócios que podem ser adquiridos em novos mercados 

internacionais? 
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28)Há uma forte tendência a antecipar-se em ideias ou produtos para atender novos 

mercados internacionais; e ou - forte tendência a seguir o líder de mercado na introdução 

de novos produtos? 

29)Geralmente antecipa-se à concorrência expandindo capacidades para atuar em 

mercados internacionais? 

30)A empresa frequentemente é o primeiro a introduzir novos produtos/serviços, técnicas 

administrativas, tecnologias em operações internacionais? 
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31)Você percebe que o planejamento da empresa é orientado para a solução de 

problemas e busca de oportunidades em novos mercados internacionais. 

32)A empresa possui disponibilidade e acessibilidade de pessoas, recursos e 

equipamentos necessários para desenvolver novos produtos e serviços para atender os 

mercados internacionais? 
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 33)Ocorre o desenvolvimento de múltiplas e novas tecnologias para atender o mercado 

internacional 

34)Qual a habilidade das pessoas em termos tecnológicos para desenvolver produtos que 

atendam as necessidades dos mercados internacionais. 

 

Algo importante que não falamos sobre a Proatividade para atuar em mercados 

internacionais? 
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4) DIMENSÃO: AUTONOMIA INTERNACIONAL (As organizações desenvolvem suas 
atividades com times de trabalhos autônomos e líderes, retratam a ação independente na 
forma de agir com as pessoas. Também desenvolvem ações independente para atuar em 
mercados internacionais; ação tomada sem pressão organizacional; times de trabalho 
autônomos e líderes com comportamento autônomo)  
 

PERGUNTAS PARA IDENTIFICAR AS CATEGORIAS E ELEMENTOS DA OEI 

Isso ocorre/se manifesta de forma clara (explicita) e ou de forma implícita em sua organização? 

Em todas as situações buscar um exemplo da situação que acontece na empresa. 
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35)Os Líderes da empresa apresentam comportamento autônomo para atuar em 

mercados internacionais? 

Como isto acontece, quem participa das feiras e visitas aos mercados internacionais? 

35) Você percebe que as equipes possuem autonomia para buscar mercados 

internacionais? 

Por exemplo: Coordenam atividades autônomas no ambiente organizacional para buscar 

novidades em mercados internacionais? 

36) Coordenam atividades autônomas no ambiente organizacional para buscar novidades 

em mercados internacionais? 

C
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 37)Por favor explique como são os processos da liderança na empresa° 

(Centralização - Delegação de autoridade) 
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38)Quais ações a empresa propõe para desenvolver o intraempreendedorismo (ações 

entre funcionários) para atuar em mercados internacionais, deve ser encorajado nas 

pessoas. 

39)A empresa trabalha encorajando iniciativas empreendedoras em busca de novos 

mercados no cenário internacional? 
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40) Quais as ações podem ser atribuídas pela empresa para estimular o pensamento 
criativo e estímulo a novas ideias para atuar em mercados internacionais? 

 

41) Você percebe uma cultura empresarial que promova a ação independente de buscar 

novos mercados internacionais. 

 

Algo mais característico na empresa sobre autonomia para atuar em mercados 

internacionais? 
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5) DIMENSÃO: AGRESSIVIDADE COMPETITIVA INTERNACIONAL (de uma maneira 
geral a organização atua de forma competitiva superar a concorrência em mercados 
internacionais;  move-se em função das ações da concorrência, procura responder 
agressivamente às ações da concorrência; respondem à tendências e demandas que já 
existem no mercado) 
 

PERGUNTAS PARA IDENTIFICAR AS CATEGORIAS E ELEMENTOS DA OEI 

Isso ocorre/se manifesta de forma clara (explicita) e ou de forma implícita em sua organização? 

Em todas as situações buscar um exemplo da situação que acontece na empresa. 
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42)Quais estratégias utilizadas pela empresa em função das ações dos concorrentes 

internacionais, pode trazer um exemplo? 

43) Você percebe que a empresa responde agressivamente às ações dos concorrentes em 

mercados internacionais? 

44) Empresa muito agressiva e intensamente competitiva em mercados internacionais X não 

realiza grande esforços para atuar em novos mercados internacionais conforme a 

concorrência? 

45) A empresa adota postura muito competitiva, desqualificando os competidores em 

mercados de competição internacional? 
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l 46) A empresa já introduziu estratégias de diminuição de preços para aumentar participação 

no mercado internacional? 

Entra em mercados com preços muito baixo apara melhorar posição competitiva? 

47) Busca posição no mercado internacional à custa de fluxo de caixa ou rentabilidade. 
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48) Postura agressiva para combater tendências da indústria que podem ameaçar a 

sobrevivência ou posição competitiva no mercado internacional? 

49) Copia práticas de negócios ou técnicas de competidores de sucesso no mercado 

internacional? 

50) Uso de métodos de competição não convencionais para atender o mercado internacional? 

M
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l 51) A empresa desenvolve ações estratégias de marketing internacional oportuno de novos 

produtos ou tecnologias? 

Por favor se possível citar algumas? 

52) Percebe-se que a empresa investe (financeiramente) de forma agressiva em marketing 

internacional, qualidade de produtos e serviços, ou capacidade de manufatura para atender 

mercados internacionais? 

Como é o planejamento destes investimentos? 

Algo mais que poderia ser ressaltado sobre a postura agressiva da empresa perante aos 

concorrentes para atuar em mercados internacionais? 
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ANEXO A – Empresas vinícolas participantes do Projeto Wines of Brasil 
Nº EMPRESA NOME DO REPRESENTANTE TELEFONE E-MAIL Website Contato de Exportação Telefone Contato Exterior

1 Boscato Vinhos Finos Ana Paula Chies / Roberta Boscato 54 3296 1377 - 8134 0632 boscato@boscato.com.br www.boscato.com.br Ana Paula Chies 55 54 32961377

2 Casa Valduga Vinhos Finos Juciane Casagrande/Elisa Walker 54 2105 3122
juciane@casavalduga.com.br / 

export@casavalduga.com.br
www.casavalduga.com.br

Elisa Walker 55 54 21053122

3 Vinícola Geisse Rodrigo Geisse / Daniel Geisse 54 34557461 / 62 /63 - 9917 1975
d.geisse@vinicolageisse.com.br / 

r.geisse@vinicolageisse.com.br
www.vinicolageisse.com.br

Daniel Geisse 55 54 34557461

4 Cooperativa Vinicola Aurora Rosana Pasini/ Glaucia Alvarez 54 3455 2014  -  34552071 export@vinicolaaurora.com.br www.vinicolaaurora.com.br Rosana Pasini 55 54 34552014

5 Cooperativa Vinícola Garibaldi Maiquel/ Alan 54 3464 8100
marketing@vinicolagaribaldi.coop.br / 

international@vinicolagaribaldi.coop.br
www.vinicolagaribaldi.com.br

Bethlem Migot 55 54 3464 8100

6 Don Giovanni Daniel Panisi 54 3455 6293 / 78112803 daniel@dongiovanni.com.br www.dongiovanni.com.br Daniel Panisi 55 54 34556293

7 Don Guerino - Casa Motter Maicon Motter/ Bruno 54 3284 1387 / 51 34451111 / 51 9516 1219 donguerino@donguerino.com.br www.donguerino.com.br Bruno Motter 54 3284 1387/ 51 34451104

8 Vinícola Ouro Verde Roque Afonso Meneguzzo / Evandro 74 3536 11 32
gerencia@vinhoterranova.com / 

evandro@vinhoterranova.com 
www.miolo.com.br

Roque A. Meneguzzo 55 74 32361132

9 Basso Vinhos e Espumantes Maria Angélica/ Fabiano Basso 54 2109 7400 / 54 9633 7784 leca@vinicolabasso.com.br www.miolo.com.br Maria Angélica Rech 55 54 21097400

10 Lídio Carraro Patrícia Carraro 54 2105 2555 / 91667232
patricia@lidiocarraro.com / 

lidiointernational@lidiocarraro.com
www.lidiocarraro.com

Patrícia Carraro 55 54 21052555

11 Lovara Vinhos Finos Henrique Benedetti 54 2102 9000 contabilidade@bentec.com.br www.miolo.com.br Fabiano Maciel 55 54 2102 9000

12 Peterlongo Michele Varnier
55 54 3462 1355 - 54 8114 9391

contasareceber@perterlongo.com.br www.peterlongo.com.br
Joao Ferreira

55 54 3462 1355 (Peterlongo)

13 Cave Antiga Jorge Antonio - Cristhian - Moroni 54 3261 9637 / 8147 4108 cristhian.ambrosi@vinhoscaveantiga.com.br Christian ou Moroni 54 3261 9637 - 81474108

14 Santo Emílio Lais / Vera 49 3223 0208 \ 49 9968 1865 lais.vinicola@indusflora.com.br http://www.santoemilio.com.br/ Lais Binotto 55 49 32230208

15 Sociedade de Bebidas Mioranza Ltda Douglas Mioranza 54 3297 5700 / 9112 2033 / 11 2309 5238 douglas@mioranza.com www.mioranza.com.br Douglas Mioranza 54 3297 5700 

16 Camponogara Roberto Vianna 51 8112 8358 viannarobertob@gmail.com Roberto Vianna 51 8112 8358

17 Vinhos Don Laurindo Ademir Brandelli  / Caroline Basso/ Júlio César Gobatto 54 3459 1600 / 8134 0572 laurindo@donlaurindo.com.br www.donlaurindo.com.br Ademir Brandelli 55 54 34591600

18 Vinhos Salton S/A Ind. e Com. Vagner Montemaggiore / Maurício Salton 54 2105-1000 mauricio@salton.com.br /export@salton.com.br www.salton.com.br Vagner Montemaggiore 55 54 2105 1000

19 ViniBrasil Vinhos do Brasil S.A. Ricardo Henriques 87 3869 9410 / 87 9995 5713/ +351 232 960 140 ricardoheriques@vinibrasil.com.br www.vinibrasil.com.br Ricardo Henriques +351 232 960 140 

20 Vinícola Campestre César / Sinara 54 3232 1222 / 3433 1493 / 3235 1700 antonio.bebber@pergola.com.br www.vinicolacampestre.com.br Caroline Zanotto 55 54 3232 1222

21 Vinícola Campos de Cima Hortência/ José Ayub/ Andressa 55 3433 2414 - 55 9708 7702 contato@camposdecima.com.br www.camposdecima.com.br Hortência Ayub 55 55 3433 2414 

22 Vinícola Dal Pizzol Simara Troian/ Dirceu Scottá 54 3449 2255 dirceu@dalpizzol.com.br / simara@dalpizzol.com.br www.dalpizzol.com.br Dirceu Dall Pizol 55 54 34492255

23 Vinícola Galiotto Samuel Cervi / Michele Tonet 54 3279 3200
samuel@vinicolagaliotto.com.br / 

galiotto@vinicolagaliotto.com.br
www.vinhosgaliotto.com.br

Michele Tonet 55 54 32795010

24 Vinícola Miolo Ltda Morgana Miolo / Fabiano Maciel
54 2102 1500 - 2102 1510 - 2102 1575

morgana@miolo.com.br / fabiano@miolo.com.br www.miolo.com.br
Fabiano Maciel 55 54 2102 1500

25 Vinícola Perini Pablo /Franco Perini 54 2109 7300 - 9151 1343
pablo@vinicolaperini.com.br / 

franco@vinicolaperini.com.br
www.vinícolaperini.com.br

Franco Perini 55 54 21097300

26 Pizzato Vinhas & Vinhos Flávio Pizzato/ Flávia Pizzato 51 3024 5536/ 54 3459 1155 / 51 81248320 / 51 99850013
pizzato@pizzato.net / flavia@pizzato.net / 

flavio@pizzato.net
www.pizzato.net

Flavio Pizzato 55 51 81248320 / 51 99850013

27 Vinícola Sanjo Maiara (49) 3233 0012      Fax: (49) 3233 1577 agroindustria@sanjo.com.br http://www.sanjo.com.br/ Olavo Gavioli 55 49 32330012

28 Dunamis Manuela Oltramari - Celso (53) 3243 1195 -  54 96104628 - 53 9963 1152 julio@dunamisvinhos.com.br www.dunamisvinhos.com.br Julio Cesar Kunz 51 99768448

29 Vinícola Santa Augusta Valdecir Roberto Lazzari 49 3533-8181 lazzari@santaaugusta.com.br www.vinicolasantaaugusta.com.br Valdecir Roberto Lazzari 49 3533-8181

30 Dezem Susan Russ Dezem / Marcos Vian - 91071434 (45) 3252.2121 / (45) 9971.4588 / (45) 9146.9770 susan@dezemvinhosfinos.com.br; werner@dezem.com.br www.dezemvinhosfinos.com.br Susan Dezem e Werner Schumacher(45) 3252.2121

31 Laurentia Martin Hauser (51) 9153-6353 martin@laurentia.com.br www.laurentia.com.br Martin Hauser (51) 9153-6353

32 Suzin Everson Suzin (49) 3233-1038 - 49 9983 8191 vinicolasuzin@ibest.com.br Alexandre Rodrigues

33 Vinícola Hiragami Fumio Hiragami (49) 3233-6900 - 49 9983 8830 hiragami@hiragami.com.br Celito Soldá (49) 3233-6900

34 Vinícola Kranz Walter Melik Kranz (49) 3537-0833 vinhos@vinicolakranz.com.br http://www.vinicolakranz.com.br Denise Kranz (49) 3537-0833

35 Luiz Argenta Daiane Argenta 54 3292 4477 daiane.argenta@luizargenta.com.br

36 Villa Francioni Daniela  / Humberto / Almir (49) 3233-8200  / 3233-3713 humberto@villafrancioni.com.br http://www.villafrancioni.com.br/ Humberto (11) 8945-8180

37 Vinhedo Routhier & Darricarrère Gabriela Puhl darricarrere 55 3286 2966 / 55 9694 4440 gabipuhldesign@gmail.com Gabriela Puhl darricarrere 55 9694 4440

38 Domno Juciane Casagrande/Elisa Walker 54 2105 3122
juciane@casavalduga.com.br / 

export@casavalduga.com.br
www.casavalduga.com.br

Elisa Walker 55 54 21053122  


