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RESUMO 

 

O presente estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar o impacto dos fatores institucionais 

e da inovação sobre o desempenho exportador das empresas, a partir do caso catarinense. 

Utilizando como referencial básico o conceito de North (1990) de que as instituições são as 

regras do jogo e, portanto, afetam os comportamentos dos indivíduos, entende-se que o 

quadro institucional de um país ajuda a determinar o estabelecimento de redes, o grau de 

empreendedorismo e de inovação, e a orientação para o mercado externo, que resultarão na 

seleção das estratégias de internacionalização e no desempenho exportador de suas empresas. 

A revisão da literatura ainda incluiu outros estudos sobre instituições, com destaque para o 

modelo de análise institucional proposto por Hollingsworth (2000), além de apresentar 

algumas das principais teorias sobre internacionalização de empresas e sobre inovação, 

buscando estabelecer a interrelação entre os três elementos. Por meio de pesquisa quantitativa, 

na forma de levantamento apoiado por questionário eletrônico, com a resposta de 71 empresas 

exportadoras de Santa Catarina, complementada com pesquisa qualitativa com 5 empresas de 

destaque na amostra, conduzida na forma de estudo de casos, foi possível testar o modelo e 

identificar fatores positivamente correlacionados com desempenhos superiores nas atividades 

de exportação das empresas. A análise estatística dos dados do levantamento indicou que as 

variáveis que mais se relacionam com desempenhos superiores são a utilização de drawback e 

de recursos de ACC e ACE, juntamente com a qualidade do produto. O estudo de casos 

consolidou este resultado e permitiu identificar a percepção dos respondentes sobre o quadro 

institucional brasileiro e o impacto da inovação sobre os seus negócios. Como destaque do 

quadro brasileiro sobressaíram a criatividade, simpatia e flexibilidade nas negociações como 

efeitos positivos. Por outro lado, relatou-se dificuldades nos procedimentos de importação e 

exportação, deficiências na infraestrutura logística e falta de sincronia entre as empresas e as 



instituições de ciência e tecnologia. As redes de relacionamento apareceram com um papel 

significativo nas atividades de inovação e de exportação, destacando-se as redes estabelecidas 

no exterior, principalmente com clientes para gerar inovação e com distribuidores para 

ampliar a participação nos mercados. No Brasil, as empresas não percebem benefícios 

relevantes nas parcerias e avaliam que falta uma atuação proativa do governo em promover a 

aproximação com as empresas e a cooperação entre elas. As inovações relatadas pelas 

empresas caracterizam-se, prioritariamente, como inovações incrementais, o que é coerente 

com os resultados preliminares que correlacionam a qualidade com o desempenho superior 

nas exportações. As inovações implementadas têm sido avaliadas como tendo como principal 

impacto o acesso a novos mercados ou nichos, permitindo o atendimento a demandas mais 

sofisticadas. Finalmente, em termos do efeito do quadro institucional para a seleção de 

estratégias de internacionalização, verificou-se, entre os casos estudados, que os quadros 

institucionais dos países de destino parecem exercer maior influência do que as instituições de 

origem. 

Palavras-chave: Instituições. Inovação. Desempenho exportador. 



ABSTRACT 

 

The present study was conducted aiming to evaluate the effect of institutional components and 

innovation on the companies export performance. Using as a basic reference the concept of 

North (1990) who argues that institutions are represented by the rules of the game and, in this 

way, affect the individual behaviors, it is supposed that the institutional environment of a 

country contributes to define the establishment of networks, the entrepreneurship and 

innovativeness level, and the international orientation, which would determine the selection of 

the enter mode and the companies export performance. The literature review also included 

other studies about institutions, especially the model of institutional analyses suggested by 

Hollingsworth (2000), besides the presentation of some of the most important theories on 

international business and innovation, aiming to establish the interrelation between those 3 

elements. Through a quantitative research, as a survey supported by an electronic 

questionnaire, with 71 complete answers from Santa Catarina (Brazilian state) exporter 

companies and followed by a qualitative research, based on case studies of 5 companies 

selected from the sample, it was possible to test the approach model and identify factors 

positively correlated with superior performance on companies export activities. The statistical 

analysis has indicated as positive correlated with superior performance: the variables of 

utilization of “drawback” and “ACC/ACE ” which are formal mechanisms to stimulate 

export activities of Brazilian companies; and the quality of products. The cases study 

reinforced those findings and have allowed to know the respondent perception about Brazilian 

institutional environment and the impact of innovation on their business. In the institutional 

environment the most positive aspects were pointed as being creativity, sympathy and 

flexibility at negotiations. In other hand, they have revealed difficulties on import and export 

procedures, infrastructure deficiency and lack of synchrony between companies and 



technology and scientific institutions. The networks have appeared playing a significant role 

on both activities, innovation and export, with more importance for networks established 

abroad, especially with customers to generate innovation and with distributors for extend 

market share. In Brazil, companies don’t realize relevant benefits on partnerships and evaluate 

that a proactive acting from govern agents to promote the cooperation is missing. The 

innovations named by companies studied are characterized as incremental innovations, what 

is coherent with previous findings which related quality to superior export performances. The 

implemented innovations have been evaluated with the principal impact the access to new 

markets, allowing the supply to most sophisticated demanding. Finally, about the effect of 

institutional environment on the enter mode, it was verified, between those companies, that 

institutional environments from new market ones look like been more important than the 

domestic one. 

Key-words: Institution. Innovation. Export performance. 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ACC - Adiantamento sobre Contrato de Câmbio   

ACE - Adiantamento sobre Cambiais Entregues  

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento 

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

ICT -  Instituições de Ciência e Tecnologia 

MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  

P&D - Pesquisa e desenvolvimento 

PDP  - Política  de Desenvolvimento Produtivo  

PME - Pequenas e Médias Empresas 

FOB – Free On Board (modalidade de exportação na qual o vendedor encerra suas obrigações 

quando a mercadoria transpõe a amurada do navio) 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Modelo de abordagem do quadro institucional como determinante do desempenho 

exportador ................................................................................................................................. 56 

Figura 2 – Mapa territorial das variáveis que mais afetam o desempenho exportador .......... 103 

Figura 3 – Árvore de decisão que explica o desempenho exportador da amostra.................. 104 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Setores de atuação das empresas pesquisadas ....................................................... 84 

Gráfico 2 – Porte das empresas em função do número de empregados ................................... 84 

Gráfico 3 – Idade das empresas da amostra ............................................................................. 85 

Gráfico 4 – Idade das empresas na época do início das exportações ....................................... 86 

Gráfico 5 – Experiência das empresas nas atividades de exportação ....................................... 86 

Gráfico 6 – Classificação das empresas por número de países atendidos ................................ 87 

Gráfico 7 – Distribuição das empresas da amostra por intensidade exportadora ..................... 87 

Gráfico 8 – Distribuição das empresas da amostra por faixa de valor exportado .................... 88 

Gráfico 9 – Motivação das empresas para exportar ................................................................. 89 

Gráfico 10 – Estratégias utilizadas para entrada em novos mercados ...................................... 89 

Gráfico 11 – Fatores determinantes na seleção de mercados ................................................... 90 

Gráfico 12 – Nível de utilização dos mecanismos formais de incentivo à exportação ............ 91 

Gráfico 13 – Diferenciais competitivos das empresas nas atividades de exportação ............... 91 

Gráfico 14 – Efeito das inovações sobre as exportações das empresas ................................... 92 

Gráfico 15 – Avaliação de aspectos institucionais com efeito sobre a inovação ..................... 93 

Gráfico 16 – Nível de utilização dos mecanismos formais de incentivo à exportação ............ 94 

Gráfico 17 – Percepção sobre a diferenciação do produto das empresas ................................. 94 

Gráfico 18 – Atores com os quais as empresas cooperam para inovar .................................... 95 

Gráfico 19 – Frequência de cooperação com atores para geração de inovações ...................... 95 

Gráfico 20 – Efeitos das redes para inovar e exportar .............................................................. 96 

Gráfico 21 – Utilização de estratégias e investimentos para gerar inovação ........................... 97 

Gráfico 22 – Percentual da receita total obtida com produtos inovadores ............................... 97 

Gráfico 23 – Percentual do faturamento total investido em P&D ............................................ 98 



Gráfico 24 – Percentual da receita total investido em capacitação tecnológica ....................... 98 

 



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Linha do tempo dos estudos de negócios internacionais ....................................... 34 

Quadro 2 – Modos de entrada no mercado internacional ......................................................... 37 

Quadro 3 – Medidas e determinantes de desempenho exportador (estudos prévios) ............... 40 

Quadro 4 – Componentes da análise institucional.................................................................... 48 

Quadro 5 – Propostas de linhas de pesquisa em negócios internacionais associadas ao quadro 

institucional .............................................................................................................................. 53 

Quadro 6 – O efeito de aspectos institucionais sobre processos de internacionalização ......... 54 

Quadro 7 - Matriz de interrelacionamento entre quadro institucional e determinantes do 

desempenho exportador ............................................................................................................ 61 

Quadro 9 – Critérios de tratamento dos dados quantitativos .................................................... 73 

Quadro 10 - Construtos utilizados para a elaboração do questionário ..................................... 80 

Quadro 11 - Construtos utilizados para a elaboração do roteiro de entrevista ......................... 81 

Quadro 12 – Regras que determinam o desempenho exportador da amostra ........................ 105 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Exportações catarinenses por fator agregado no ano de 2009 ................................ 67 

Tabela 2 – Os 10 produtos mais exportados por SC................................................................. 67 

Tabela 3 – Resumo dos coeficientes de correlação da função proposta ................................. 100 

Tabela 4 – Resumo dos coeficientes de correlação entre as variáveis que mais afetam o 

desempenho exportador .......................................................................................................... 101 

Tabela 5 – Funções discriminantes e autovalores dos componentes do modelo de abordagem

 ................................................................................................................................................ 102 

Tabela 6 – Funções discriminantes e autovalores das variáveis que mais afetam o desempenho 

exportador ............................................................................................................................... 102 

Tabela 7 – Avaliação das regras e eficiência para distinção dos grupos ................................ 105 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 19 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA ................................................................................... 21 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA ...................................................................................... 21 

1.3 OBJETIVOS .............................................................................................................. 22 

1.3.1 Geral .......................................................................................................................... 22 

1.3.2 Específicos ................................................................................................................. 22 

1.4 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA ...................................................... 22 

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS .............................................................. 24 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO .............................................................................. 25 

2 REVISÃO DA LITERATURA .............................................................................. 27 

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS ESTUDOS DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS27 

2.1.1 Teorias Econômicas ................................................................................................... 28 

2.1.2 Teorias Comportamentais .......................................................................................... 29 

2.2 ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO ................................................. 34 

2.3 DESEMPENHO EXPORTADOR ............................................................................ 37 

2.3.1 Inovação e internacionalização .................................................................................. 41 

2.3.2 Instituições e internacionalização .............................................................................. 45 

2.3.3 Instituições e inovação............................................................................................... 50 

2.4 MODELO DE ABORDAGEM E PROPOSIÇÕES .................................................. 56 

2.4.1 Mecanismos de transmissão ...................................................................................... 57 

2.4.2 Proposições da pesquisa ............................................................................................ 62 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ......................................................... 65 

3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA ................................................................................... 66 



3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS ................................ 69 

3.2.1 Etapa quantitativa ...................................................................................................... 69 

3.2.2 Etapa qualitativa ........................................................................................................ 76 

3.2.3 Referências para o desenvolvimento dos instrumentos de coletas de dados ............. 77 

3.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA ................................................................................ 81 

4 RESULTADOS DA PESQUISA ............................................................................ 83 

4.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA ................................................................................. 83 

4.1.1 Perfil das empresas – características gerais ............................................................... 83 

4.1.2 Perfil das empresas em relação às atividades de exportação ..................................... 85 

4.1.3 Análises dos dados quantitativos ............................................................................... 88 

4.1.4 Estimação do modelo ................................................................................................ 99 

4.2 ESTUDO DE CASOS ............................................................................................. 107 

4.2.1 Perfil das empresas participantes da etapa qualitativa............................................. 107 

4.2.2 ANÁLISES QUALITATIVAS ............................................................................... 109 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ........................................................... 120 

5.1 AVALIAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES GERAIS DO TRABALHO ........................ 120 

5.2 CONCLUSÕES A PARTIR DA QUESTÃO DE PESQUISA ............................... 125 

5.3 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS ......................................................... 128 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 130 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA ........................................................ 144 

APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA  .................... 149 

APÊNDICE C – RESUMO DAS ENTREVISTAS ............................................................ 151 

APÊNDICE D – LEGENDA DAS VARIÁVEIS (ANÁLISE QUANTIT ATIVA) ......... 158 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

A abordagem de Uppsala tem sido referência dos modelos de internacionalização 

aceitos para estudar o processo adotado pelas empresas ao ingressar em mercados externos 

(JOHANSEN; VAHLNE, 1977). Pressupondo um envolvimento gradual das empresas no 

mercado internacional, a partir do aprendizado adquirido ao se inserir diretamente nestas 

atividades. Seu argumento é que as empresas iniciariam suas atividades externas nos países 

que representem menor desafio em termos de idioma, cultura e educação, itens que se 

caracterizam como a distância psíquica entre os países de origem e de destino. Além disso, em 

cada novo mercado a empresa ingressaria realizando vendas não-regulares e seguiria 

evoluindo para vendas realizadas por agentes, instalação de subsidiária de vendas e, 

finalmente, instalação de subsidiárias de produção. Entretanto, a abordagem já foi objeto de 

diversas reavaliações e críticas por não considerar aspectos como redes de relacionamento, 

inovação e características empreendedoras, por exemplo. (MOEN; GAVLEN; 

ENDRESEN, 2004; MATHEWS; ZANDER, 2007; WEERAWARDENA et.al., 2007).  

Estudos mais recentes, a partir da década de 1990, têm se dedicado a avaliar um 

fenômeno que tem sido chamado de Internacionalização Acelerada (OVIATT; 

McDOUGALL, 1994; KNIGHT; CAVUSGIL, 1996). Esse e outros termos têm sido usados 

para descrever casos de empresas que se internacionalizam de maneira rápida, diferenciando-

se do modelo de Uppsala. Muitos dos estudos publicados enfocaram países desenvolvidos 

(KNIGHT; CAVUSGIL, 2004; LOANE; BELL, 2006) e apresentaram uma concentração em 

empresas de intensa base tecnológica, especialmente indústrias dos setores de tecnologia de 

informação e comunicação (BELL, 1995, COVIELLO; MUNRO, 1997; GABRIELSSON; 

KIRPALANI, 2004; CRICK; SPENCE, 2005), mas é possível observar que sobressaíram nos 

estudos algumas características das empresas: atitude empreendedora, redes de 

relacionamento e inovação, seja em termos de produtos ou de processos (KNIGHT; 

CAVUSGIL, 2004; BONAGLIA; GOLDSTEIN; MATHEWS, 2006).  

Destacando a importância da inovação, no estudo As Pequenas e Médias Empresas 

que mais Crescem no Brasil (DELOITTE, 2007), a maior parte dos empresários pesquisados 

(88%) indicou a inovação como determinante para o alcance dos níveis de expansão 

observado nos seus negócios. As empresas que mais cresceram demonstraram os maiores 
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índices relativos à preocupação com a criação e diferenciação de produtos e serviços, 

aquisição de máquinas e equipamentos e investimento em pesquisa e desenvolvimento. E 

ainda, parte dos entrevistados relacionou essa preocupação com a intenção de ampliação 

geográfica dos mercados de atuação. Novo estudo, realizado no ano de 2008 (DELOITTE, 

2008), revelou que, para os gestores de dois terços das empresas pesquisadas, a inovação fazia 

parte da estratégia do negócio. De maneira complementar, 36% das empresas consideraram a 

Pesquisa e o Desenvolvimento como fatores decisivos para a expansão da empresa no período 

de 3 a 5 anos após a pesquisa.  

Vinculando inovação e internacionalização, estudo de Arbix, Salerno e De Negri 

(2004) revelou que as empresas internacionalizadas que enfocam a inovação tendem a 

aproveitar de maneira mais eficiente os rendimentos crescentes de escala e inserem-se no 

comércio internacional de maneira mais intensa, pois exportam e importam mais que as outras 

categorias de empresas. O estudo destacou a inovação como um aspecto central da 

competitividade empresarial, sugerindo a realização de estudos específicos sobre as empresas 

inovadoras com foco na sua internacionalização.  

Outro aspecto identificado pela pesquisa citada diz respeito à relevância da 

cooperação nas estratégias de busca de inovação pelas empresas. Os autores recomendaram a 

realização de atividades conjuntas de busca de informação entre as empresas que procuram 

inovar, revelando um espaço para o poder público atuar na promoção de ações que procurem, 

no exterior, informações sobre oportunidades de negócio. Tais ações poderiam ser realizadas 

de forma compartilhada entre uma agência de promoção de desenvolvimento industrial e 

grupos empresariais (ARBIX; SALERNO; DE NEGRI, 2004).  

Em relação à interação entre as empresas para inovar e internacionalizar-se, estudo 

conduzido junto a empresas sediadas no Pólo Tecnológico de Florianópolis (SC) apontou as 

redes como importante fonte de informação sobre os mercados, na busca pela 

internacionalização dos seus negócios. Entretanto, ao serem perguntadas sobre o 

estabelecimento de parcerias para a inovação, as empresas restringem suas redes, 

basicamente, aos seus clientes, que servem como fonte principal para a geração de produtos 

inovadores (MAIS et. al., 2009). Dessa forma, as empresas tendem a desenvolver inovações 

incrementais, em detrimento das inovações radicais (SCHUMPETER, 1961), haja vista que os 

clientes tendem a focar suas necessidades em termos de melhoria de desempenho dos 

produtos já utilizados. Entretanto, na busca por diferencial competitivo e desenvolvimento 

econômico, o que se observa é que as inovações radicais são as que conferem melhores 
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condições às organizações e às sociedades, pois estas últimas têm a capacidade de criar 

mercados (SCHUMPETER, 1961).  

A decisão de incluir uma perspectiva institucional na avaliação das políticas de 

inovação e internacionalização das empresas brasileiras encontra suporte em estudo de 

Arruda, Velmulm e Hollanda (2006, p. 7). Ao analisarem o quadro geral da inovação no 

Brasil, citaram a necessidade de  

 

[...] avaliar as mudanças institucionais que vêm sendo realizadas no Brasil, nos 
últimos anos, no campo da inovação e identificar as razões das inegáveis 
dificuldades que enfrentamos para dar um salto de qualidade na formulação e 
execução das políticas públicas de estímulo às empresas. 

 

Da mesma forma, estudos nacionais e internacionais atribuíram às instituições o 

papel de atuar no auxílio às empresas nas suas atividades de inovação e estabelecimento de 

redes de relacionamento (MOEN; GAVLEN; ENDRESEN, 2004; ARBIX, SALERNO; DE 

NEGRI 2004; AREND; CÁRIO, 2005; LOANE; BELL, 2006). 

Neste sentido, o propósito do presente estudo é analisar as relações entre inovação e 

internacionalização e o papel do quadro institucional do país na determinação do desempenho 

exportador de empresas instaladas no Brasil. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

As teorias de negócios internacionais (DUNNING; 1958; 1977); BUCKLEY; 

CASSON, 1976; JOHANSON; VAHLNE, 1977; JOHANSON; MATSSON 1988; OVIATT; 

McDOUGALL, 1994; KNIGHT; CAVUSGIL, 1996), consideradas isoladamente, apresentam 

limitações  para explicar a complexidade dos processos de internacionalização (LOANE; 

BELL, 2006; PLA-BARBER; ESCRIBÁ-ESTEVE, 2006). O uso de diferentes 

paradigmas teóricos permite uma abordagem eclética do fenômeno, de maneira que a análise 

institucional constitui um quadro teórico para conduzir uma abordagem multidimensional das 

relações entre inovação e desempenho exportador. 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

A questão de pesquisa que norteia este estudo é a seguinte:  
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De que modo o quadro institucional de um país afeta as empresas na busca pela 

inovação e como esses dois fatores, combinados, influenciam o seu desempenho exportador? 

1.3 OBJETIVOS 

A seguir, enunciam-se os objetivos geral e específicos de pesquisa. 

1.3.1 Geral 

Avaliar o impacto dos fatores institucionais e da inovação sobre o desempenho 

exportador de empresas instaladas no estado de Santa Catarina. 

1.3.2 Específicos 

Estabelecer as relações entre instituições, inovação e internacionalização; 

Caracterizar o quadro institucional no Brasil e seus impactos sobre a inovação e o 

desempenho exportador; 

Estimar um modelo de análise dos determinantes do desempenho exportador de 

empresas de Santa Catarina; 

Avaliar o papel das instituições e da inovação sobre o desempenho exportador a 

partir do estudo de casos. 

1.4 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

A crescente globalização da economia tem se revelado uma grande oportunidade e 

um importante desafio para as empresas. Para atingir altos níveis de desempenho nas 

atividades de negócios internacionais, faz-se necessário adotar estratégias que confiram um 

diferencial competitivo em relação aos concorrentes. Diante da necessidade de identificar tais 

estratégias, cresce o interesse entre políticos e acadêmicos de buscar respostas para a pergunta 
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proposta por Peng (2004): Quais são os fatores que determinam o sucesso ou fracasso na 

internacionalização das empresas?1 

O modelo de internacionalização gradual elaborado por Johansen e Vahlne (1977), 

que ficou conhecido como Modelo de Uppsala e norteou parcela importante das pesquisas em 

negócios internacionais no século XX, não é suficiente para explicar os processos de 

internacionalização das empresas atualmente. Essa observação sinaliza para outros fatores 

determinantes de sucesso em estratégias de internacionalização, tal como inserção em redes 

de relacionamento, empreendedorismo e inovação de produtos e processos (KNIGHT; 

CAVUSGIL, 1996; MOEN; GAVLEN; ENDRESEN, 2004; MATHEWS; ZANDER, 2007; 

WEERAWARDENA et.al., 2007).  

A inovação aparece com destaque nesses trabalhos, o que, combinado com a relativa 

falta de estudos sobre o tema a partir da realidade de países emergentes, despertou interesse 

em pesquisar a relação entre a inovação e o desempenho exportador entre empresas 

brasileiras.  

Entretanto, a inovação não acontece simplesmente pelo desejo de uma empresa. O 

ato de inovar normalmente aparece associado a um arcabouço de novos conhecimentos e de 

conhecimentos previamente existentes reunidos e combinados com vistas ao desenvolvimento 

e à implantação de novas tecnologias de processos produtivos e gerenciais de tal forma que 

possam promover o desenvolvimento econômico. (SCHUMPETER, 1961; THEMA GUIDE, 

1998, HOFFMAN et. al., 2008).  

Ela envolve também variáveis relacionadas à ciência, à economia, à sociedade, 

tornando-se necessária a interação entre atores com vocações e competências 

complementares. Schumpeter (1961) e Christensen (1997) abordaram a relevância da 

interação e da cooperação como elementos do processo de inovação nas empresas, assim 

como Lundval (1992) e Freeman (1995) destacaram o papel destes relacionamentos ao 

desenvolvimento regional. Esta perspectiva foi reforçada por Hollingsworth (2000), ao 

afirmar que a capacidade de inovação de um país está diretamente relacionada ao quadro 

institucional vigente que favorece determinados padrões de inovação, em resposta às regras 

do jogo (NORTH, 1990). 

                                                 
1 Tradução livre de 'What determines the international success or failure of firms?'.  
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Diante deste cenário, conhecer o quadro institucional que afeta as empresas nacionais 

nas suas estratégias de inovação, com foco na internacionalização, permitirá: 

a) Aos pesquisadores de negócios internacionais, avançar na delimitação da 

importância do quadro institucional como fator determinante do sucesso ou 

fracasso na internacionalização das empresas; 

b) Aos atores econômicos do quadro institucional, avaliar a efetividade das suas 

políticas de incentivo à inovação e à internacionalização das empresas nacionais, 

direcionando suas ações futuras;  

c) Às empresas, identificar oportunidades para explorar melhor o quadro 

institucional disponível para otimizar seus esforços na busca pela inovação e pela 

internacionalização dos seus negócios. 

Neste sentido, o presente estudo está inserido na linha de pesquisa Estratégia e 

Competitividade, do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGAd/FURB) com 

foco nas atividades de internacionalização de empresas brasileiras. O grupo diretamente 

relacionado nas pesquisas inclui alunos e professores de graduação e mestrado. Atualmente, 

conta com um projeto aprovado junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - CNPq2 para ampliação do presente estudo. 

Estudos prévios do grupo, aprovados para publicação em eventos nacionais e 

internacionais (HOFFMANN et. al., 2008; FREITAG FILHO, 2008; MAIS et. al. 2009; 

MAIS; AMAL, 2009; AMAL; RABOCH; TOMIO, 2010), sinalizam positivamente para a 

adequação das abordagens que vêm sendo desenvolvidas na sua linha de pesquisa. 

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para atingir os objetivos propostos neste trabalho, a pesquisa de campo utilizou-se de 

abordagem quantitativa e qualitativa, desenvolvida em duas etapas.  

A primeira etapa constou de pesquisa descritiva, baseada em levantamento e dirigiu-

se a todas as empresas catarinenses que realizaram exportação direta no ano de 2009. Esta 

etapa utilizou como instrumento de coleta de dados um questionário disponível para 

preenchimento on-line em página de internet. A análise dos dados incluiu o tratamento 

                                                 
2 A partir deste ponto as referências ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
utilizarão a sigla CNPq. 
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estatístico com a utilização de diferentes métodos, com o objetivo de verificar as relações 

entre as variáveis pesquisadas, tendo como variável dependente o desempenho exportador das 

empresas, medido a partir da sua intensidade exportadora. 

A segunda etapa se desenvolveu por meio do estudo de múltiplos casos conduzido 

junto a cinco empresas, com desempenho exportador superior a 30% do seu faturamento 

global, e subsidiados por pesquisa documental e entrevistas focadas. O objetivo da etapa foi 

obter informações não previstas na etapa quantitativa do estudo e conhecer o histórico das 

empresas nas relações com o mercado externo, bem como sua avaliação sobre diferentes 

aspectos do quadro institucional no qual estão inseridas e o impacto da inovação sobre os seus 

negócios. A análise dos resultados das entrevistas incluiu a análise de conteúdo baseada nas 

proposições teóricas do estudo, utilizando os temas como unidade de registro e cuja 

representação de dados se deu por meio de Discurso do Sujeito Coletivo. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A estrutura do trabalho é a seguinte: 

Na introdução estão listados os objetivos, justificativa, problema e questões de 

pesquisa. A apresentação dessas informações fornece ao leitor uma contextualização do 

objeto e as condições básicas que norteiam a pesquisa, sensibilizando-o para o tema. O 

segundo capítulo apresenta os fundamentos teóricos que embasaram a análise dos dados 

obtidos durante a pesquisa. As fontes de informação incluem obras tradicionais dos estudos 

em negócios internacionais, inovação e teorias institucionais, combinadas com os estudos 

recentes publicados em periódicos internacionais de destacada relevância, para obtenção dos 

dados mais atuais sobre os temas estudados. Este capítulo finaliza com a apresentação do 

modelo de abordagem e as proposições gerais do estudo. O terceiro capítulo foi dedicado à 

apresentação de mecanismos brasileiros disponíveis para as empresas nas suas atividades de 

inovação e de exportação. No quarto capítulo estão detalhados os métodos de pesquisa, 

informações sobre as amostras analisadas, forma de preparação e análise dos dados e outras 

informações correlatas. Os resultados da pesquisa foram descritos no quinto capítulo, do qual 

constam os dados obtidos na pesquisa de campo, as análises estatísticas e a análise qualitativa 

das entrevistas. No sexto capítulo, apresentam-se a avaliação sobre as proposições do 

trabalho, retomando a questão de pesquisa, caracterizando as conclusões do estudo. 
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Finalizando o trabalho, são apresentadas as referências, seguidas dos instrumentos de coleta 

de dados (apêndices A e B) e o resumo das entrevistas focadas (apêndice C).  



2 REVISÃO DA LITERATURA 

O estudo acadêmico de negócios internacionais é um fenômeno relativamente 

recente, tendo iniciado com os estudos formais que surgiram depois da 2ª Guerra Mundial, 

devido à crescente importância do comércio internacional e dos Investimentos Diretos Exter-

nos norte-americanos na reconstrução e no desenvolvimento do mundo (PARKER, 1999). 

Alguns dos estudos que se sobressaíram nos Negócios Internacionais foram aqueles 

sobre os padrões de investimentos diretos desencadeados pela expansão das empresas 

multinacionais, que despertou o interesse de pesquisadores como Dunning (1958; 1977) e 

Hymer (1976 – publicada originalmente em 1960) e levou a linhas complementares de 

pesquisas, como o estudo das relações entre investimento direto externo e competição 

oligopolista (CAVES, 1971); entre o ciclo de vida do produto e a internacionalização 

(VERNON, 1999 – reprodução de artigo publicado em 1966); e, no final da década de 70, a 

existência e o comportamento de empresas multinacionais sob a ótica da teoria de custos de 

transação (WILLIAMSON, 1975; BUCKLEY; CASSON, 1976). Outra linha de pesquisa se 

consolidou a partir de 1977, com as teorias comportamentais sobre a internacionalização de 

empresas. Destacaram-se os estudos da Escola de Uppsala sobre como as empresas 

aumentariam gradualmente seu envolvimento internacional (JOHANSON; VAHLNE, 1977) e 

sobre a influência das redes no processo de internacionalização das empresas (JOHANSON; 

MATSSON 1988). Com o advento da globalização, receberam destaque os estudos sobre 

estratégias e competitividade (BUCKLEY; PASS; PRESCOTT, 1988; BARTLETT; 

GHOSHAL, 1989; PORTER, 1993; DUNNING, 1997). A partir dos anos 90, também 

começaram a ser observados casos de empresas com processos acelerados de 

internacionalização (OVIATT; McDOUGALL, 1994; KNIGHT; CAVUSGIL, 1996), 

promovendo o surgimento de novos temas, como International New Ventures e Born Globals, 

dentre outros. 

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS ESTUDOS DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS 

As teorias que trataram do processo de internacionalização ao longo das últimas 

décadas podem ser classificadas de acordo com a sua perspectiva de análise, sendo possível 

delimitar dois grandes eixos: as teorias econômicas e as teorias comportamentais (GUEDES, 

2007).  
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2.1.1 Teorias Econômicas 

Após a 2ª Guerra Mundial, a Teoria de Negócios Internacionais começou a se 

desenvolver devido à intensificação das atividades das empresas multinacionais. Os primeiros 

estudos focaram nos motivos para as empresas produzirem no exterior, o que consistia, 

basicamente, em uma abordagem econômica.  

No ano de 1960, Stephen Hymer (1960/1976) concluiu sua tese de doutorado e nela 

defendeu a teoria de que as empresas internacionais, ao entrarem em mercado estrangeiro 

precisam possuir vantagens internas transferíveis, permitindo-lhes a exploração de vantagens 

específicas das imperfeições do mercado. O controle dessas vantagens daria às empresas uma 

oportunidade de quase monopólio em relação aos concorrentes locais, superando as vantagens 

de conhecimento do mercado e condições de negócios das empresas nativas. 

Na mesma época, John Dunning (1958) começou a pesquisar empresas 

multinacionais, com o objetivo de verificar se o desempenho das empresas era afetado por 

características como gerenciamento superior, empreendedorismo ou capacidade tecnológica 

das empresas, que ele chamou de ownership (O); e aspectos relacionados à localização: os 

recursos imóveis e contribuições da economia do país de origem, que ele chamou de location 

(L). Finalmente, 18 anos mais tarde, em 1976, surgiu o terceiro item do paradigma eclético, 

internalisation (I), que avalia a capacidade da empresa para incorporar benefícios 

proporcionados pela instalação de unidade industrial no país de destino e replicar habilidades 

que gerem vantagem competitiva.  

Em 1966, Raymond Vernon apresentou a teoria de implantação de unidades fabris ao 

redor do mundo de acordo com o ciclo de vida do produto. O autor considerou que a empresa 

poderia se beneficiar de um produto já existente aumentando o seu ciclo de vida, 

reproduzindo em novos mercados os mesmos processos aplicados em seu mercado de origem, 

retomando seu ciclo de lucratividade. Apresentou uma nova abordagem, incluindo aspectos 

geográficos e de desenvolvimento tecnológico, ao tema da empresa multinacional. 

Ao focar os estudos na comparação entre os custos de transacionar o produto e de 

produzir localmente, pesquisadores apresentaram a teoria do custo de transação 

(WILLIAMSON, 1975; BUCKLEY, CASSON; 1976), segundo a qual as empresas optariam 

pelo investimento direto externo internalizando imperfeições do mercado nas circunstâncias 
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em que os benefícios superam os custos, definindo vantagens a serem exploradas por uma 

empresa ao produzir no exterior. 

Nos anos 80, a globalização levou ao desenvolvimento de novas linhas de pesquisa. 

A globalização, segundo Sideri (1997), é um processo dirigido por forças econômicas, 

destacando a reorganização espacial da produção, comércio internacional e a integração dos 

mercados financeiros. Uma combinação do desenvolvimento de transportes e comunicações a 

baixo custo promoveu a divisão da produção em estágios, realizados em diferentes 

localidades. Tais circunstâncias promoveram um incremento na movimentação de empresas 

para fora dos seus países de origem, pressionando-as a rever suas estruturas organizacionais, 

surgindo, por exemplo, o conceito de empresas transnacionais3 (BARTLETT; GHOSHAL, 

1989; JENKINS, 1987). As movimentações incluíram instalações de fábricas novas, fusões e 

aquisições. Diante de um cenário de concorrência global, impôs-se às empresas a necessidade 

de ir além da eficácia operacional, focando em estratégias que lhes conferissem a 

competitividade necessária para manter suas posições no mercado (PORTER, 1999). 

2.1.2 Teorias Comportamentais 

Outra linha de abordagem inclui as teorias comportamentais sobre a 

internacionalização de empresas, iniciando com a teoria sobre a internacionalização de 

empresas desenvolvida por Johanson e Vahlne, em 1977, na qual afirmavam que o processo 

de internacionalização aconteceria de forma gradual e evolutiva. O argumento era de que a 

empresa se envolveria mais com cada mercado à medida que adquirisse aprendizado sobre 

ele, e iniciaria suas atividades em mercados com características semelhantes ao seu país de 

origem, para expandir-se, de forma gradual, para outros mercados, cada vez mais diferentes 

do seu país de origem. Tal teoria ficou conhecida como o Modelo de Uppsala e sua 

contribuição é vista como a mais importante para entender o envolvimento gradual das 

empresas com o mercado internacional (ROCHA; ALMEIDA, 2006). A internacionalização 

não aconteceria como uma ação estratégica da empresa, mas como o resultado de seu 

amadurecimento. A empresa continua no centro dos estudos, mas não apenas as empresas 

multinacionais. A teoria incluía o conceito de “distância psíquica” que seria determinante para 

a escolha dos mercados quando da decisão de internacionalização. A distância psíquica 

representa a percepção dos dirigentes sobre as diferenças entre os mercados-alvo e o mercado 
                                                 
3  Empresas com ativos em diferentes países, com flexibilidade local, mas globalmente integradas. 
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doméstico, em termos de questões culturais, educacionais e econômicas, entre outras. Quanto 

menor a distância psíquica, maior o interesse dos dirigentes em ingressar num país 

(JOHANSON; VAHLNE, 1977).  

Segundo a teoria citada, o movimento na direção de mercados estrangeiros e o modo 

de entrada resultariam de decisões incrementais, baseadas na aquisição crescente de 

conhecimento e experiência no desenvolvimento de suas atividades internacionais. O processo 

de internacionalização seguiria os seguintes estágios:  

a) Atividades de exportação não regulares; 

b) Exportação por meio de agentes independentes; 

c) Filiais de vendas e 

d) Produção no exterior. 

A sequência sugere um envolvimento crescente de recursos, controle, exposição a 

risco e potencial de lucros (ROCHA; ALMEIDA, 2006). A razão para seguir um processo em 

etapas pode ser justificada da seguinte forma: por meio das exportações, a empresa pode testar 

a aceitação do produto no mercado com um mínimo de risco. Se a demanda se revelar 

promissora, a empresa aumenta seu poder no mercado até o ponto de instalar uma unidade de 

vendas, para, finalmente, conhecer o mercado e as condições de manufatura do país antes de 

instalar uma unidade própria de fabricação no mercado (GABRIELSSON; KIRPALANI, 

2004). 

Em 1988 apresentou-se uma nova teoria, incluindo uma abordagem sobre as redes de 

relacionamento na internacionalização das organizações (JOHANSEN; MATTSSON, 1988). 

Focando nas decisões estratégicas de seleção de mercado e forma de entrada, dirigiu-se a 

atenção para a alteração da situação de internacionalização como resultado da sua posição 

numa rede ou relações associadas (HADLEY; WILSON, 2003). A internacionalização de 

cada empresa aconteceria para acompanhar os movimentos das demais empresas da rede 

(JOHANSON; MATTSSON 1988). Nesta teoria, a internacionalização foi avaliada como um 

processo cumulativo no qual as redes de relacionamento são continuamente estabelecidas, 

desenvolvidas, mantidas e dissolvidas com o intuito de atingir os objetivos da empresa. A 

ênfase recaiu sobre o aprendizado e o desenvolvimento do conhecimento sobre mercado por 

meio da interação dentro das redes (AHOKANGAS, 1998).  
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Desta forma, o sucesso na entrada de novos mercados internacionais poderia ser 

dependente das relações das empresas com os mercados existentes, domésticos e 

internacionais, mais do que da escolha de mercados em razão de suas características culturais 

(COVIELLO; MUNRO, 1995).  

A teoria forneceu elementos para a inclusão da influência de atores e organizações 

externos no processo de internacionalização da empresa, demonstrando que empresas 

inseridas em redes apresentam mais conhecimento institucional do exterior do que empresas 

que se internacionalizam de forma independente. Esse conhecimento superior se deve ao fato 

de que tais empresas se expõem a um número maior e mais variado de fontes de 

conhecimento estrangeiro institucional (HADLEY; WILSON, 2003).  

As relações citadas poderiam ser de natureza técnica, social, financeira, logística ou 

legal, por exemplo, e no âmbito industrial poderia envolver fornecedores, distribuidores, 

concorrentes, clientes, governo, etc. (ROCHA; ALMEIDA, 2006). Harris e Wheeler (2005) 

ainda acrescentaram que as redes pessoais podem ter efeito sobre a estratégia da empresa, 

superando uma visão restrita de que os relacionamentos teriam como função apenas 

complementar as informações faltantes sobre mercados e canais de acesso, por exemplo.  

 

2.1.2.1 O fenômeno da Internacionalização Acelerada 

 

O processo de globalização da economia, iniciado no final do século XX, apresentou 

às empresas oportunidades e desafios. A redução dos custos de transporte e comunicação 

intensificou a concorrência nos mercados de origem das empresas ao mesmo tempo em que 

representou uma ampliação das oportunidades de comercialização.  

Estratégias adequadas de ingresso nos mercados, combinadas com características 

específicas de produto, permitiram a diversas empresas iniciar as atividades internacionais 

desde a sua fundação ou logo nos primeiros anos de existência (KNIGHT; CAVUSGIL, 

2004). 

A observação desse movimento resultou no aparecimento de uma nova linha de 

pesquisa em negócios internacionais, compondo um conjunto de abordagens que estudam 

processos diferenciados e rápidos de internacionalização das empresas e que tem sido 

usualmente denominado como teorias de Internacionalização Acelerada. Apesar das 

características particulares de cada uma delas, observa-se um ponto em comum, ao destacar-
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se a inovação de produtos, processos e/ou gestão como um diferencial competitivo para as 

empresas nas suas atividades de internacionalização (KNIGHT; CAVUSGIL, 2004; PLA-

BARBER; ALEGRE, 2007). Empresas que se internacionalizam rapidamente aproveitam 

nichos de mercado, desenvolvem produtos intensos em tecnologia para uso embarcado, 

utilizam recursos de tecnologia de informação (principalmente internet) como mecanismo de 

comercialização ágil e barato e conseguem aproveitar adequadamente suas redes de 

relacionamento, por exemplo.  

A teoria de International New Ventures indicou a existência de novos negócios que, 

desde o seu início, exibem uma propensão para se envolver num nível significativo de 

atividades de negócios internacionais com o objetivo de obter vantagem competitiva 

estratégica. A disponibilidade de meios de comunicação e transporte de baixo custo 

permitiram a empreendedores com alguma experiência internacional prévia, descobrir e tirar 

vantagem de oportunidades de negócios em múltiplos países, indicando que essa habilidade 

não se restringe às empresas maduras. Isto resultaria, em parte, da exposição de 

empreendedores a experiências internacionais e à homogeneização dos mercados, 

características da globalização da economia. De maneira diversa das teorias tradicionais de 

empresas multinacionais, as International New Ventures buscam no exterior mais do que a 

propriedade de ativos, buscam valor agregado, seja em termos de pessoas, fundos ou 

tecnologia. (OVIATT; McDOUGALL, 1994). 

Posteriormente, surgiu o conceito de Born Globals, empresas que desde sua 

fundação, ou logo após, buscam desempenho superior em negócios internacionais a partir da 

aplicação de recursos baseados em conhecimento para a venda de produtos ou serviços em 

diversos países (KNIGHT; CAVUSGIL, 1996). Tais empresas utilizariam a inovação, o 

conhecimento e as competências para alcançar sucesso em mercados estrangeiros no início de 

suas operações. Os autores encontraram subsídios em Nelson e Winter (1982 apud KNIGHT; 

CAVUSGIL, 1996) para argumentar que a habilidade superior de certas empresas possibilita a 

adoção de inovações que criam novos conhecimentos e desenvolvendo capacidades 

organizacionais que as conduzem a desempenhos superiores, particularmente em mercados 

altamente competitivos e desafiadores. O desenvolvimento dessas habilidades surgiria, em 

muitos casos, como decorrência da necessidade de as empresas criarem alternativas viáveis 

que lhes permitissem superar a falta de recursos, característica das empresas em fase inicial, e 

atingir um nível de vendas satisfatório. Desta forma, as Born Globals precisariam acessar 
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novos canais de comércio com o objetivo de penetrar em novos espaços de negócios e acessar 

recursos e aprendizagem oriundos do mercado global (GABRIELSSON; KIRPALANI, 2004). 

A inovação, no caso incluía abordagens diferenciadas na condução dos negócios e 

abertura de novos mercados. A inovação também aparecia como resultado da busca por 

desempenho superior em termos de qualidade dos produtos das empresas (GABRIELSSON; 

KIRPALANI, 2004). A inovação, nas Born Globals, daria suporte para a abertura de novos 

mercados e a reinvenção das operações dessas empresas para atender tais mercados de 

maneira otimizada (KNIGHT; CAVUSGIL, 2004).  

Um estudo sobre casos de internacionalização acelerada entre empresas da Austrália, 

Canadá, Irlanda e Nova Zelândia, destacou também a importância das redes na 

internacionalização das empresas, sugerindo que o seu estabelecimento deveria fazer parte da 

estratégia de internacionalização. Analisando empresas que operam em nichos altamente 

inovadores, ressaltou-se a inexistência de redes relevantes no início de suas operações no 

exterior. Dessa forma, as empresas estudadas precisaram construir novas redes como parte das 

suas atividades de aquisição de recursos e conhecimento com vistas à internacionalização 

(LOANE; BELL, 2006). Neste sentido, os autores do estudo recomendaram uma mudança nas 

políticas públicas dos países, promovendo o acesso das empresas a redes nacionais e 

internacionais que lhes confiram um diferencial competitivo. 

A teoria de International Entrepreneurial Dynamics deu sequência à linha de 

pesquisa e apontou a necessidade de mudar o foco do estudo do empreendedorismo, passando 

da pessoa empreendedora para considerar o processo empreendedor, numa abordagem 

organizacional, em atividades como a descoberta de novas oportunidades; a aplicação de 

recursos na exploração das oportunidades; e o engajamento com competidores. (MATHEWS; 

ZANDER, 2007).  

O quadro 1 apresenta um panorama resumido do ambiente econômico global e das 

linhas de pesquisa de destaque na área de Negócios Internacionais desde o seu início, por 

volta dos anos 50, considerando seus marcos históricos mais relevantes. 
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Ambiente econômico global Período Tendências e destaques das linhas de pesquisa 
Fim da 2ª. Guerra Mundial gerou 
oportunidade para as indústrias. 
Intensificação das atividades de 
empresas multinacionais. 

Anos 50 e 60 Teorias econômicas: Empresas multinacionais – 
características, motivações, vantagens. Autores: Dunning 
(1958; 1977); Hymer (1960/1976); Vernon (1966).  

Economias fechadas; Guerra Fria Anos 70 e 80 Teorias econômicas: Empresas multinacionais – teoria 
dos custos de transação. Autores: Williamson (1975); 
Buckley; Casson (1976). 
Teorias comportamentais: Modelo de Uppsala 
(envolvimento gradual), influência das redes. Autores: 
Johanson; Vahlne (1977); Johanson; Matsson (1988). 

Globalização; Integração 
regional; Surgimento da internet. 

Anos 90 até os 
dias atuais 

Teorias econômicas: Empresas multinacionais – desafios 
da globalização e estratégias de competitividade. 
Autores: Buckley; Pass; Prescott (1988), Dunning (1997), 
Bartlett e Ghoshal (1989). 
Teorias comportamentais: internacionalização acelerada, 
Born globals, International New Ventures.Autores: 
Oviatt; McDdougall (1994); Knight; Cavusgil (1996); 
Loane; Bell (2006) 

Quadro 1 – Linha do tempo dos estudos de negócios internacionais 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

2.2 ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

A partir do momento em que uma empresa decide atuar no mercado internacional, a 

próxima etapa inclui a seleção dos mercados de destino e a definição sobre a forma de entrada 

nesses mercados. A seleção dos mercados costuma envolver avaliações de risco-país 

(incluindo aspectos políticos e econômicos) e distância cultural (ambiente sociocultural), além 

da análise sobre a adequação do produto ao mercado, bem como as possibilidades e custos de 

eventuais ajustes (PLA BARBER; LEÓN DARDER, 2004; HOLLENSEN, 2007). 

Os modos de entrada e operação das empresas em mercados externos representam 

diferentes níveis de risco e propriedade e se dividem, basicamente, em: exportações, 

concessão de licenças (ou contratual) e investimento direto (PLA BARBER; LEÓN 

DARDER, 2004; ROCHA; ALMEIDA, 2006). 

Na entrada por exportação os produtos são industrializados no país de origem, para 

depois serem comercializados para o país de destino. É o método de menor risco e esforço, 

pois evita muitos custos fixos (PLA BARBER; LEÓN DARDER, 2004). Comumente 

empregado por empresas em fase inicial de internacionalização, pode ocorrer por demanda 

espontânea de compradores estrangeiros ou de clientes domésticos em fase de expansão para 

outros países. Pode ser uma estratégia adequada para empresas produtoras localizadas em 

países com substancial economia de escala ou que atendam mercados com limitado número 
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de compradores internacionais, de tal forma que o abastecimento a partir de um único país 

confira maior competitividade à empresa produtora (HOLLENSEN, 2007).  

A exportação direta ocorre quando a empresa exportadora dispõe de equipe própria 

de comercialização (agentes, distribuidores ou escritórios) situada no país de destino. 

Apresenta a vantagem de oferecer para a empresa exportadora maior controle sobre o 

mercado e a oportunidade de contar com o feedback dos clientes (PLA BARBER; LEÓN 

DARDER, 2004). A entrada por exportação também pode se operacionalizar de maneira 

indireta, utilizando-se de agentes ou distribuidores, com as principais vantagens associadas à 

redução de custos e riscos, que apresenta o inconveniente de restringir ou impedir à empresa 

exportadora o controle sobre o mercado e as estratégias de marketing (PLA BARBER; LEÓN 

DARDER, 2004; HOLLENSEN, 2007). Há, ainda, a possibilidade de exportação cooperativa, 

que pode envolver acordos com parceiros no exterior, bem como a formação de cooperativas 

e consórcios no país de origem (ROCHA; ALMEIDA, 2006). A exportação cooperativa é 

mais freqüente entre pequenas e médias empresas, para iniciar suas atividades de exportação, 

pois o atendimento conjunto dos mercados pode gerar economia de escala (HOLLENSEN, 

2007).  

A entrada por meio da concessão de licenças (ou contratual) caracteriza-se pela 

associação não-patrimonial, de longo prazo, entre uma empresa possuidora de direitos e outra 

que é autorizada a fazer uso desse direito, sob circunstâncias determinadas e mediante o 

pagamento de um valor previamente convencionado. Tais direitos, usualmente, estão 

relacionados a ativos intangíveis, tais como uma marca registrada, uma patente, know-how 

específico ou outros aspectos relativos ao processo tecnológico (PLA BARBER; LEÓN 

DARDER, 2004). Algumas das principais formas de entrada, nessa modalidade, são o 

licenciamento, o franchising e os contratos de produção. 

O licenciamento prevê a troca de ativos da licenciadora, normalmente intangíveis, 

como marca, know-how, etc mediante o pagamento de royalties ou valores determinados pela 

licenciadora. Apresenta o risco de desenvolver um concorrente ao permitir o acesso a sua 

tecnologia. No caso do franchising, a empresa possuidora de know-how de produção ou 

distribuição de determinado produto ou serviço cede a terceiros o direito de distribuir seus 

produtos em uma área determinada, por período fixado, seguindo seus padrões de operação. 

Questões culturais podem ser fontes de conflitos. Nos contratos de produção, uma empresa 

atua como subcontratada da outra, a primeira produzindo sobre a marca da última (ROCHA; 

ALMEIDA, 2006). 
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Para a empresa que cede as licenças, são destacadas como vantagens a rápida 

expansão dos produtos com baixo risco e custo; a possibilidade de altos rendimentos em 

comparação com os investimentos necessários e uma grande variedade de opções de 

licenciamento. Por outro lado, esse modo exige do cedente um controle sobre a utilização dos 

direitos por parte do licenciado (volume de vendas, uso adequado da tecnologia ou marca) e 

restringe as possibilidades de ganho, no caso de o produto obter êxito (nesse caso, poderia ser 

mais lucrativo realizar investimento próprio). (PLA BARBER; LEÓN DARDER, 2004). 

As entradas por investimento direto envolvem a propriedade de unidades de 

produção, estrutura comercial e/ou estrutura logística em país estrangeiro. (PLA BARBER; 

LEÓN DARDER, 2004). Pode se caracterizar como uma aquisição (negócio já existente) ou 

um investimento do tipo greenfield (investimento totalmente novo). Adicionalmente, são 

classificadas como sole ventures, aqueles com propriedade e controle integrais da matriz, ou 

joint ventures, quando propriedade e controle são compartilhados pela matriz e um ou mais 

parceiros locais (ROCHA; ALMEIDA, 2006). O investimento direto é o modo de entrada 

mais arriscado, mas aquele que apresenta maior expectativa de retorno no longo prazo. 

As aquisições parecem ser preferidas por companhias com alto grau de diversificação 

de produtos e maior experiência internacional. Já os investimentos do tipo greenfield são uma 

opção quando a intensidade de pesquisa e desenvolvimento -P&D4 é elevada e quando o 

destino dos investimentos são países percebidos como muito diferentes do país de origem da 

empresa. 

Em relação ao controle, as sole ventures têm a preferência quando se deseja proteger 

competências específicas ou quando não identifica parceiros com o potencial desejável e as 

joint ventures são mais freqüentes nas situações em que há possíveis contribuições resultantes 

da sinergia entre os parceiros (ROCHA; ALMEIDA, 2006). As vantagens das joint ventures, 

podem incluir: diminuição do poder da concorrência, redução de custos de produção, redução 

do impacto da legislação local sobre a produção, complementação técnica, economia de 

escala e acesso rápido a tecnologias mais avançadas (LIMA, 2006). Joint ventures podem ser 

mais recomendáveis em países com um ambiente institucional fraco, caracterizado pela falta 

de transparência e maior grau de incerteza, onde essa estratégia pode criar condições mais 

favoráveis de acesso à empresa que realiza o investimento. E ainda, empresas cujo 

investimento direto se realiza em busca de recursos intangíveis, podem preferir tal modo de 

entrada, mesmo em países com um ambiente institucional forte (DE MEYER et. al., 2009). 
                                                 
4 A partir deste ponto as referências à expressão “pesquisa e desenvolvimento” utilizarão a sigla P&D. 
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De maneira sucinta, o quadro 2 apresenta as principais estratégias de exportação, 

destacando suas principais características, vantagens e desvantagens. 

Estratégia Característica Vantagens e desvantagens Observações 
Exportação  
(direta, indireta 
ou cooperativa) 

Produtos são 
industrializados no país de 
origem, para depois serem 
comercializados para o 
país de destino. 

Pequeno risco e esforço, 
pois evita muitos custos 
fixos. Pode fornecer pouco 
conhecimento sobre o 
mercado, dependendo da 
abordagem selecionada pelo 
exportador. 

Modo de entrada mais 
comumente empregado pelas 
empresas nas fases iniciais 
de internacionalização. 

Concessão de 
licenças 
(licenciamento, 
franchising, 
contratos de 
produção) 

Associação não-
patrimonial, entre empresa 
possuidora de direitos que 
autoriza outra a fazer uso 
do direito mediante o 
pagamento. 

Possibilidade de rápida 
expansão no mercado com 
baixo risco e custo. Exige 
grande controle por parte do 
cedente e pode desenvolver 
um futuro concorrente. 

Questões culturais podem se 
configurar como fonte de 
conflitos entre cedente e 
licenciado. 

Investimento 
direto (greenfield, 
sole ventures, 
joint ventures) 

Envolve a propriedade de 
unidades de produção, 
estrutura comercial e/ou 
estrutura logística em país 
estrangeiro. 

Modo de entrada mais 
arriscado, mas  apresenta 
maior expectativa de retorno 
no longo prazo. 
 

A decisão é afetada por 
características da empresa, 
dos concorrentes e/ou 
parceiros existentes e do país 
de destino, por exemplo.  

Quadro 2 – Modos de entrada no mercado internacional 
Fonte: Dados da pesquisa. 

2.3 DESEMPENHO EXPORTADOR  

Dentre os objetivos dos pesquisadores de negócios internacionais, destaca-se a 

identificação dos fatores que determinam desempenhos superiores das empresas em suas 

atividades com os mercados externos (MAJOCCHI; BACCHIOCCHI; MAYRHOFER, 2005; 

KLOTZLE; THOMÉ, 2006; PLA-BARBER; ALEGRE, 2007; SINGH, 2009). Tais objetivos 

estão em consonância com a proposta de Peng (2004) para nortear os estudos da área: Quais 

são os fatores que determinam o sucesso ou fracasso na internacionalização das empresas? 

Entretanto, os estudos em negócios internacionais assumem diversos indicadores 

para medir o desempenho exportador (quadro 3). A falta de consenso sobre a conceitualização 

e medidas de desempenho exportador torna mais difícil a tarefa de comparar os resultados de 

diferentes estudos, prejudicando, assim, a evolução das teorias de negócios internacionais. A 

importância de poder generalizar os resultados configura a necessidade de que os indicadores 

apresentem confiabilidade e consistência para diferentes países, e não fiquem restritos a um 

cenário específico (ZOU; STAN, 1998; ZOU; TAYLOR; OSLAND, 1998).  

Zou e Stan (1998), ao revisar um total de 50 artigos publicados nas principais 

revistas internacionais da área, identificaram dezenas de indicadores para o desempenho 

exportador. Os indicadores utilizados nos trabalhos incluíram aspectos quantitativos e de 
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percepção, variando entre informações sobre vendas, lucratividade, crescimentos das 

atividades internacionais, sucesso e satisfação com a atuação internacional, entre outros.  

Com o objetivo de identificar um indicador já empregado e aceito nas pesquisas de 

negócios internacionais para utilização no presente estudo, procedeu-se a uma revisão de 

trabalhos, cuja síntese está apresentada no quadro 3. Constam informações extraídas 

diretamente de estudos originais, acrescidos de levantamentos similares realizados por outros 

autores. Foram utilizados exclusivamente os estudos prévios que analisaram o desempenho 

exportador com base nas empresas, sendo, portanto, descartados aqueles que avaliaram o 

desempenho geral de nações.  

Durante a revisão dos estudos, observou-se que os indicadores testados nos estudos 

variaram significativamente, avaliando desde aspectos facilmente mensuráveis, como idade 

ou tamanho da empresa (PLA-BARBER; ALEGRE, 2007; MAJOCCHI; BACCHIOCCHI; 

MAYRHOFER, 2005; LING-YEE; OGUNMOKUN, 2001 apud SINGH, 2009; KLOTZLE, 

THOMÉ, 2006), até questões cuja avaliação inclui aspectos eminentemente qualitativos e 

pessoais, como a orientação para o mercado ou a proatividade dos gestores (BIJMOLT; 

ZWART, 1994 apud KLOTZLE, THOMÉ, 2006; CADOGAN; DIAMANTOPOULOS; 

SIGUAW, 2002 apud SINGH, 2009). 

Com base nos dados do quadro, o presente estudo utilizou o indicador intensidade 

exportadora (total de exportações dividido pelo faturamento global da empresa) como 

principal indicador do desempenho exportador das empresas pesquisadas. Tal escolha se 

justifica por se tratar de um indicador predominantemente utilizado em trabalhos prévios e, 

ainda, por demonstrar a importância relativa da atividade para a empresa, permitindo sua 

utilização para empresas de diferentes portes. 

Em relação aos determinantes, o tema inovação (incluídos os investimentos em 

P&D, a capacitação tecnológica e a estratégia de diferenciação) aparece como um fator que 

exerce efeito positivo sobre o desempenho exportador em oito dos vinte e seis estudos 

revisados, correspondendo a 30% da amostra total. Aspectos institucionais e redes também 

aparecem variáveis investigadas, embora não tenham apresentado a mesma relevância em 

termos de efeito positivo sobre as atividades internacionais. 
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Autores Amostra  Medida de desempenho Determinantes do desempenho 
Efeito positivo (+) ou negativo (-)  

Alvarez, 2004 apud 
Singh, 2009 

295 PME5 - Chile Intensidade exportadora  Esforços para os negócios 
internacionais, inovações de 
processo e programas de promoção à 
exportação (+).  

Aulakh, Kotabe e 
Teegen, 2000 apud 
Klotzle, Thomé, 
2006 

196 empresas 
exportadoras - 
Brasil, Chile e 
México 

Crescimento e 
lucratividade das 
exportações e market-
share. 

Estratégia de custos baixos (+); 
diversificação de mercados/países 
(+). 

Baldauf, Cravens, 
& Wagner, 2000 
apud Singh, 2009  

184 empresas - 
Áustria 

Intensidade exportadora, 
volume de vendas externas 
e efetividade exportações. 

Tamanho da empresa, motivos dos 
gestores para internacionalização e 
estratégia de diferenciação (+). 

Bijmolt e Zwart, 
1994 apud Klotzle, 
Thomé, 2006 

248 empresas - 
Holanda 

Intensidade exportadora, 
rentabilidade e 
crescimento das 
exportações e satisfação 
com atividade exportadora. 

Estrutura interna voltada para as 
exportações (+); gestores proativos 
(+). 

Cadogan, 
Diamantopoulos, 
& Siguaw, 2002 
apud Singh, 2009 

206 empresas 
exportadoras-  
EUA 

Crescimento das vendas 
externas. 
 

Atividades orientadas para o mercado 
externo – grau da orientação de 
mercado aos mercados externos (+). 

Carneiro, 2007 448 empresas - 
Brasil 

Receitas e lucratividade 
passadas da exportação 

Status da atividade de exportação (+); 
barreiras no país de destino (-). 

Dean, Mengüç e 
Myers, 2000 apud 
Klotzle, Thomé, 
2006 

95 empresas 
exportadoras - 
Nova Zelândia 

Volume de vendas 
externas, intensidade 
exportadora e 
crescimento exportações. 

Tamanho da empresa (+), tempo de 
atuação no mercado internacional (+), 
diversificação de mercados/países 
(+); gestores proativos (+). 

Estrin et al., 2008 
apud Singh, 2009 

494 ultinacionais 
com subsidiárias 
em: Egito, África 
do Sul, Índia, 
Vietnã, Polônia e 
Hungria.  

Intensidade exportadora. Liberdade no ambiente econômico 
institucional do país de destino (-); 
tamanho da empresa matriz (sem 
efeito).  

Filatotchev et al., 
2008 apud Singh, 
2009 

434 empresas 
multinacionais – 
Polônia, Hungria, 
Estônia, 
Eslovênia e 
Eslováquia  

Intensidade exportadora. Propriedade de investidor estrangeiro 
(+); controle sobre as decisões 
estratégicas (+). 
 

Filatotchev, 
Dyomina, Wright, 
& Buck, 2001 apud 
Singh, 2009 

152 empresas – 
Rússia, Ucrânia e 
Belarus 

Intensidade exportadora Produtos orientados para o mercado 
externo (+); aquisição internacional 
(sem efeito); presença de 
investidor/parceiro estrangeiro (+). 

Haahti, Madupu, 
Yavas, 
& Babakus, 2005 
apud Singh, 2009 

149 PME  – 
Finlândia e 
Noruega 
 

Intensidade exportadora 
e percepção sobre o 
crescimento de vendas 
externas.  

Intensidade de conhecimento (+); 
regula a relação entre estratégias de 
cooperação e desempenho 
exportador. 

Gomel, 2005 488 empresas da 
indústria de 
software - Brasil 

Total de vendas com 
exportação; Intensidade 
exportadora; total de 
lucro com exportação e 
intensidade de 
lucratividade com 
exportações.  

Capacitação tecnológica (+) (ações 
de incentivo e contribuição de novos 
produtos ao faturamento). 

Continua 
 

                                                 
5 A partir deste ponto as referências às Pequenas e Médias Empresas utilizarão a sigla PME. 
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Conclusão 
Autores Amostra  Medida de desempenho Determinantes do desempenho 

Efeito positivo (+) ou negativo (-)  
Klotzle, Thomé, 
2006 

80 PME - Brasil Intensidade exportadora; 
freqüência exportadora; 
diversificação das 
exportações.  

Idade ou data de início no mercado 
internacional (empresas mais antigas) 
(+); existência de departamento 
específico para a atividade 
exportadora (+); utilização de linhas 
específicas de financiamento (ACC) 
(+); qualidade do produto (+). 

Kuivalainen, 
Sundqvist, 
& Servais, 2007  

185 empresas - 
Finlândia 

Volume de vendas 
externas, desempenho de 
lucro e efetividade das 
vendas externas.  

Ser uma verdadeira empresa born 
global (+). 
 

Lages, Jap, & 
Griffith, 2008 apud 
Singh, 2009 

519 empresas - 
Portugal 

Intensidade exportadora Comprometimento com a exportação 
(+). 
 

Lee & Habte-
Giorgis, 2004 apud 
Singh, 2009 

455 empresas - 
EUA 

Intensidade exportadora Diversificação de produto (+); 
intensidade de P&D e tamanho da 
empresa (+). 

Leonidou, 
Katsikeas e 
Samiee, 2002 

Revisão de 
estudos empíricos 

Volume de vendas 
externas, lucratividade e 
crescimento das 
exportações, intensidade 
exportadora, 

- 

Ling-yee; 
Ogunmokun, 2001 
apud Klotzle, 
Thomé, 2006. 

111 empresas - 
China 

Crescimento das 
exportações aumento de 
venda e alcance dos 
objetivo e metas . 

Vantagens de exportação percebidas 
pelos gestores (+); canal de 
distribuição e financiamentos à 
exportação (+). 
 

Majocchi, 
Bacchiocchi e 
Mayrhofer, 2005 

142 empresas de 
manufatura – 
Itália. 

Intensidade exportadora Tamanho da empresa (+); idade da 
empresa ou experiência de mercado 
(+). 

Peng & York, 2001 
apud Singh, 2009 

166 empresas – 
EUA  

Margem líquida de vendas 
externas, vendas externas 
por funcionário 

Conhecimento do intermediário (+); 
envolvimento do intermediário com o 
produto (+). 

Pla-Barber & 
Alegre, 2007 

121 empresas – 
França  

Intensidade exportadora Inovação (+); tamanho da empresa 
(sem efeito). 

Rodriguez & 
Rodriguez, 2005 
apud Singh, 2009 

1234 empresas – 
Espanha  

Intensidade exportadora Inovação no produto (+); patentes e 
inovações de processo  (+); gastos 
com P&D em relação ao 
faturamento (+) 

Roper e Love, 2002 3000 empresas - 
Inglaterra e 
Alemanha 

Intensidade exportadora, 
probabilidade de 
exportação. 

Inovação no produto (+). 
 

Singh, 2009 3542 empresas de 
manufatura – 
Índia (dados de 
1990 a 2005) 

Vendas externas totais e 
vendas internas totais.  

Gastos com P&D (+) Gastos com 
propaganda (-) Afiliação a um grupo 
(+). Vendas domésticas (+) 
(interdependência entre vendas 
externas e vendas internas).  

Sousa & Bradley, 
2008 apud Singh, 
2009 

874 empresas – 
Portugal  

Múltiplos indicadores. 
 

Experiência internacional do gestor 
(+); características do mercado 
externo (estratégias de padronização 
de preços) (+). 

Verwaal & 
Donkers, 2002 
apud Singh, 2009 

642 empresas - 
Holanda 

Intensidade exportadora Tamanho das redes internacionais 
(+). 

Quadro 3 – Medidas e determinantes de desempenho exportador (estudos prévios) 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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2.3.1 Inovação e internacionalização 

If the 19th century was about industrialization and the 20th century was about 
productivity and efficiency, the mantra of the 21st century is centered on the 
customer and innovation (DE MEYER et. al, 2005, p. 142). 

 

Embora a inovação não tenha estado sempre no topo da lista dentre as prioridades 

das empresas (KELLEY, LITTMAN, 2001), desde o início do século XX Schumpeter (1961) 

já afirmava que a inovação é que promove o crescimento econômico, e prioritariamente as 

inovações radicais, aquelas que se caracterizam como produtos e serviços efetivamente novos, 

criando mercado e demanda. Esta percepção tem sido largamente aceita nos dias atuais 

confirmando-se por meio de diferentes estudos. 

Ao buscar padrões de alto crescimento entre empresas norte-americanas, analisando 

um período de 120 anos e abrangendo mais de 30 setores industriais, Kim e Mauborgne 

(2005), verificaram que, ao longo do tempo, altos níveis de crescimento não estavam 

vinculados a características de determinadas empresas ou a setores industriais específicos. O 

padrão mais presente entre as empresas com alto crescimento estava relacionado a 

movimentos estratégicos que resultaram em oferta de produtos e serviços que abriram e 

ocuparam novos espaços no mercado, com incrementos significantes na demanda. 

No Brasil, Gomes e Kruglianskas (2009) identificaram como principais impactos da 

inovação para 72 empresas inovadoras: ampliação da gama de produtos ofertados, melhoria 

da qualidade dos produtos, aumento da capacidade de produção, entrada em novos mercados, 

ampliação da participação da empresa no mercado, melhoria em aspectos associados às 

regulamentações e normas do mercado interno e externo. 

 

2.3.1.1 A inovação como fonte de competitividade 

 

A importância da inovação para as empresas em geral pode ser compreendida por 

meio de uma afirmação de Kim (1997) de que as empresas com alto crescimento dedicam 

pouca atenção a combater seus rivais. Em vez disso, buscam tornar irrelevantes os seus 

competidores através de uma lógica estratégica de “vallue innovation”. Vallue innovation é 

um conceito que combina, com igual ênfase, a criação de valor e a inovação, partindo do 

princípio que criação de valor sem inovação não garante uma posição sustentável no mercado 
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e que inovação sem a atribuição de valor pelo consumidor se resumiria a liderança 

tecnológica, pioneirismo de mercado ou algo similar. O diferencial está em alinhar inovação 

com utilidade, preço e custos (KIM; MAUBORGNE, 2005).  

O Manual de Oslo, emitido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE, e que serve de referência para orientar pesquisas sobre níveis nacionais 

de inovação como, a Eurostat (União Européia) e a Pesquisa de Inovação Tecnológica - Pintec 

(Brasil), define inovação:  

 

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 
melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método 
organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações 
externas. (OECD/FINEP 2005, § 55) 
 

Partindo dessa definição, é possível reconhecer que a inovação pode estar presente 

em praticamente todas as áreas de qualquer organização, não estando limitado a alterações no 

produto, ou ainda, a recursos tecnológicos.  

Diversos autores apresentam suas próprias definições de inovação:  

• A inovação consiste em empregar recursos diferentes de maneira diferente, ou fazer 

coisas novas com elas. Inovações não precisam ser invenções. Por outro lado, 

invenções que não forem levadas à prática, não terão relevância econômica 

(SCHUMPETER, 1961 – tradução de obra original de 1926); 

• A inovação está relacionada à descoberta, imitação ou adoção de novos produtos, 

processos de produção e arranjos institucionais (DOSI, 1998); 

• A inovação está relacionada com o uso de conhecimento tecnológico e de mercado 

para oferecer um produto ou serviço novo aos clientes. Assim, um produto pode ser 

considerado inovador se tiver custo inferior, atributos melhorados ou novos 

atributos, que podem ser novos no mercado ou apenas no seu segmento (AFUAH, 

1999). 

Sobressai nas definições de Schumpeter (1961) e do Manual de Oslo (OECD/FINEP 

2005) o fato de que uma novidade seja implementada na forma de produtos, serviços ou 

processos para que se configure, efetivamente, como uma inovação. Isto equivale a dizer que 

não basta uma pessoa ou empresa criar novos produtos e processos para gerar inovação. É 

necessário que haja receptividade por parte dos usuários para que essa novidade tenha valor e 
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se confirme como uma inovação. De maneira mais abrangente, os pesquisadores da área de 

negócios internacionais Gabrielsson e Kirpalani (2004, p. 559) definem: “Innovation refers to 

creative thinking and acting in all sectors”. Dessa maneira, os autores sinalizam sobre a 

importância do esforço inovador, não se restringindo aos seus resultados, mas valorizando a 

atitude proativa em busca da inovação. 

Embora diferencie-se na abordagem, a definição de Gabrielsson e Kirpalani (2004) é 

coerente no sentido de favorecer a geração das inovações reconhecidas como possíveis dentro 

do ambiente organizacional: 

1. Novo produto: O produto não é conhecido pelos consumidores ou apresenta nova 

característica. 

2. Novo método de produção: Métodos ainda não testados em um determinado 

segmento da indústria e que tenha sido gerado a partir de pesquisas científicas. 

3. Novo mercado: mercado em que um determinado segmento da indústria ainda 

não tenha penetrado, independente da existência ou não desse mercado. 

4. Nova fonte de suprimentos: conquista de nova fonte de matéria prima ou de bens 

parcialmente manufaturados, independente da existência da fonte. 

5. Nova estrutura de organização. Criação de uma nova estrutura no setor 

(SCHUMPETER, 1961). 

Ainda, existem distinções conceituais entre produto ou processo novos para a 

empresa e produto ou processo novos para o mercado (IBGE, 2000), diferenciando as 

inovações promovidas pela empresa entre aquelas que são novas para a empresa mas que já 

são conhecidas pelo mercado e as inovações que são, de fato, o lançamento de algo novo para 

o mercado (HOFFMANN, 2006). 

Quanto a sua natureza, Schumpeter (1961), afirma que há duas categorias básicas de 

inovação:  

Inovações radicais são aquelas que pressupõem rupturas intensas. Estão 

relacionadas a produtos, serviços ou processos significativamente diferenciados, representam 

rupturas com paradigmas anteriores e podem criar mercados para as empresas a partir da 

oferta de algo novo.  

Inovações incrementais são aquelas que dão continuidade ao processo de mudança. 

Tais inovações estão mais relacionadas a melhorias promovidas pela empresa e podem ser 
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representadas por menores custos ou pequenas alterações em produtos, serviços ou processos 

já existentes. Inovações incrementais podem incluir a otimização de processos de produção, 

novos desenhos para um produto existente, etc.  

A inovação deve estar contemplada como parte da estratégia da empresa, podendo se 

configurar como uma barreira de entrada para novos entrantes, a partir do diferencial 

conferido aos seus produtos e serviços. Desta forma, a empresa ameniza a ameaça de oferta de 

produtos substitutos, citada como uma das cinco forças que determinam a competição em 

determinado setor (PORTER, 1999). Empresas com estratégia fundamentada na inovação 

podem desenvolver novos produtos e criar mercados, alterando a estrutura do setor no qual 

está inserida. Enquanto a inovação não puder ser imitada pelos concorrentes, a empresa 

inovadora poderá desfrutar de maior rentabilidade e ampliar sua participação no mercado. 

(KIM; MAUBORGNE, 2005; PORTER, 1999).  

 

2.3.1.2 O papel da inovação no desempenho exportador das empresas  

 

A relação entre inovação e o desempenho exportador tem atraído a atenção de 

pesquisadores como sendo uma possível explicação para o diferente desempenho das nações 

no comércio mundial (ROPER; LOVE, 2002; FILIPESCU, 2006).  

Um dos efeitos mais comumente atribuído às inovações é o acesso a novos mercados 

(ROPER; LOVE, 2002; KNIGHT; CAVUSGIL, 2004; FILIPESCU, 2006). Adicionalmente, 

a inovação tem se revelado como fator determinante sobre a propensão a exportar (ROPER; 

LOVE, 2002; ANH et. al., 2008) e com maior impacto para as empresas de pequeno e médio 

porte (ROPER; LOVE, 2002). 

O acesso rápido a novos mercados, em decorrência de inovações, pode ser utilizado 

como argumento para entender, em parte, o fenômeno da internacionalização acelerada. 

Estudos sobre empresas Born global indicam que os processos de inovação são considerados 

como determinantes para o desenvolvimento de produtos exclusivos, tecnologicamente 

avançados e com desempenho superior, o que permite a estas empresas um adequado 

posicionamento no mercado, garantindo o sucesso nas suas atividades internacionais. 

(KNIGHT; CAVUSGIL, 2004). 

A justificativa para a importância da inovação para as Born global pode residir no 

fato de que empresas recém-criadas costumam apresentar escassez de recursos, financeiros, de 
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pessoal, estrutura, etc. Para amenizar seus efeitos, as empresas inovam na maneira de 

conduzir seus negócios, diferenciando seus produtos, buscando parceiros e/ou inovando nos 

canais de distribuição (MATHEWS; ZANDER, 2007). Estudos relatam a existência de 

empresas que se utilizam da internet para acessar novos mercados a baixo custo, outras que 

exportam seus produtos por meio de integração com produtos de grandes empresas 

(fornecendo componentes específicos) ou que identificam parceiros locais para representar ou 

revender seu produto, reduzindo os custos com as operações internacionais sem comprometer 

o acesso aos mercados (GABRIELSSON; KIRPALANI, 2004).  

Não apenas os produtos inovadores, mas as atividades organizacionais para a 

inovação, a pesquisa e o desenvolvimento de conhecimento seriam responsáveis pela 

determinação dos produtos oferecidos e os resultados obtidos pelas empresas. (KNIGHT; 

CAVUSGIL, 2004; ÖZÇELIK; TAYMAZ, 2004).  

No Brasil, o estudo de De Negri e Freitas (2004) encontrou evidências de que 

inovação tecnológica e eficiência de escala são, dentre outros, determinantes do desempenho 

exportador das empresas industriais nacionais. Segundo os autores, as empresas que realizam 

inovação tecnológica têm 16% mais chances de serem exportadoras do que as empresas que 

não fazem inovações.  

2.3.2 Instituições e internacionalização 

Cada indústria tem características específicas, com fontes próprias de vantagem 

competitiva, “[mas a] vantagem nacional nasce de um ambiente em que todos os 

determinantes desempenham algum papel.” (PORTER, 1993, p. 215). O quadro institucional 

de um país exerce influência sobre a forma como os seus negócios serão conduzidos, os 

setores nos quais apresentarão melhores resultados, os tipos de organizações que prosperarão 

no seu território e, provavelmente, as características atribuídas aos seus produtos.  

 

2.3.2.1 O quadro institucional  

As instituições estão na base da vida social. Consistem de regras formais e informais, 

mecanismos de monitoramento e imposição, e sistemas de significados que definem o 

contexto dentro do qual indivíduos, corporações, associações profissionais, estados-nação e 

outras organizações operam e interagem entre si (CAMPBELL, 2004). Uma vez criadas, as 
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instituições ajudam a determinar como as pessoas desenvolvem o senso do seu mundo e agem 

sobre ele, o que justifica a sua definição como sendo as regras do jogo (NORTH, 1990).  

No ambiente empresarial, as regras do jogo tendem a limitar as opções das empresas 

em função do isomorfismo institucional, que pode ser classificado em 3 tipos: coercivo; 

normativo e mimético. O isomorfismo coercivo resultaria das pressões pela conformidade, 

representadas por padrões e regulamentos impostos às empresas. Ex. normas de segurança 

para empresas de transporte aéreo. O isomorfismo normativo existe principalmente em função 

da influência da perícia profissional, que afetam as tomadas de decisões. Ex. sindicatos e 

órgãos de classe organizados e atuantes. O isomorfismo mimético resulta, basicamente, da 

imitação de procedimentos entre as empresas. A busca de padrões de sucesso, que 

popularizou o benchmarking, determina a disseminação de determinadas ações ou estratégias 

adotadas pelas empresas. Ex. vendas de produtos via página própria na internet. 

(MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2000). 

Dentre as escolas de pensamento sobre a formulação de estratégias, a Escola 

Ambiental é a que atribui mais importância às questões institucionais. Baseando-se no aspecto 

do isomorfismo institucional, as empresas tenderiam a convergir progressivamente por meio 

da imitação das demais empresas do seu ambiente. O ambiente institucional é avaliado como 

um repositório de recursos econômicos e simbólicos, de tal forma que as estratégias 

viabilizem a aquisição de recursos econômicos (dinheiro, terra, maquinário) para transformá-

los em simbólicos (reputação, prestígio proveniente das relações com empresas poderosas, 

etc.) e vice-versa (MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2000). 

A relevância do fator institucional surgiu do fato de que a eficiência dos mercados 

depende das instituições de suporte capazes de definir e fornecer regras formais e informais 

de jogo para o funcionamento da economia de mercado. As instituições deverão ter como 

conseqüência não só a redução dos custos de transação e informação, mas também do grau de 

incerteza e instabilidade das sociedades e economias (NORTH, 1990). Deste modo, os 

arranjos legais e governamentais, assim como as instituições informais que definem uma 

economia devem influenciar as estratégias corporativas, que por sua vez influenciam o 

funcionamento e desempenho dos negócios (BEVAN; ESTRIN; MEYER, 2004).   

Campbell (2004) destaca a importância da “globalização” como um problema de 

análise institucional, na medida em que há pessoas que reivindicam que algumas forças da 

globalização, principalmente mobilidade de capital e comércio, estão nivelando as diferenças 

institucionais entre as nações. A revolução das telecomunicações, combinada com o avanço 
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da democracia, favoreceram o incremento do número e da qualidade das interações 

transnacionais, afetando o estilo de vida de toda a sociedade (AUDRETSCH, 2003).  

Qualquer decisão tomada em uma empresa leva em consideração o sistema social no 

qual ela está inserida, haja vista que estão envolvidos diversos agentes com os quais as 

organizações se relacionam, recebendo influências deles e exercendo influência sobre eles, 

que podem estar dentro ou fora das organizações (AHARONI, 1999). Se, por um lado, 

instituições tendem a limitar a escala de opções entre as quais os agentes podem escolher 

como eles se envolvem na inovação institucional, por outro lado, instituições também 

fornecem princípios, práticas e oportunidades que os atores usam criativamente quando 

inovam dentro dessas limitações (CAMPBELL, 2004). 

Elas se configuram como a estrutura da governança para atividades nas quais o 

mercado não apresenta as melhores condições e desempenham o papel de restringir e moldar 

os comportamentos socialmente aceitáveis entre clientes, fornecedores, empregados, agentes 

governamentais e outros agentes econômicos (CIMOLI et. al., 2007).  

Entretanto, uma instituição somente se consolida se os agentes acreditam nela 

mutuamente. Dessa perspectiva, leis e regulações por si não são instituições se não forem 

necessariamente observadas. As instituições podem ser caracterizadas como um sistema auto-

sustentável de crenças compartilhadas, de tal forma que o modo como o jogo é repetidamente 

jogado seriam as regras do jogo, e elas vão sendo criadas endogenamente, por meio das 

interações estratégicas dos agentes (AOKI, 2000). 

 

2.3.2.2 Um modelo de análise institucional 

Na busca por uma referência para avaliar a variação dos graus de inovação 

verificados entre as nações, obteve-se um modelo de análise institucional elaborado por 

Hollingsworth (2000). Seu modelo se sobressai pela sistematização de diferentes níveis 

institucionais e pela consolidação das contribuições dos principais pesquisadores da área.   

Assumindo como critério de classificação as características de permanência e 

estabilidade de cada componente, o modelo está organizado em cinco níveis de análise:  
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1 Instituições = normas, regras, convenções, hábitos e valores (North,1990; Burns e Flam, 1987). 
2 Arranjos institucionais = mercados, estados, hierarquias corporativas, redes, associações, comunidades 
(Hollingsworth e Lindberg, 1985; Campbell et al., 1991; Hollingsworth et al., 1994; Hollingsworth e Boyer, 
1997). 
3 Setores institucionais = sistema financeiro, sistema de educação, sistema de negócios, sistema de pesquisa 
(Hollingsworth, 1997). 
4 Organizações (Powell e DiMaggio, 1991). 
5 Resultados e desempenho = estatutos; decisões administrativas, natureza, quantidade e qualidade dos 
produtos industriais (Hollingsworth, 1991, 1997); desempenho setorial e da sociedade (Hollingsworth e 
Streeck, 1994; Hollingsworth et al., 1990; Hollingsworth e Hanneman, 1982). 

Quadro 4 – Componentes da análise institucional 
Fonte: HOLLINGSWORTH, J. R. Doing institutional analysis: implications for the study of innovations. 
Review of International Political Economy, v. 7, n. 4, p. 601, 2000. 

 

2.3.2.2.1 Instituições 

No primeiro nível devem ser consideradas as normas, regras, convenções, hábitos e 

valores básicos de uma sociedade, por se tratarem das propriedades mais elementares das 

instituições e serem as mais duráveis e resistentes a mudanças. Tais elementos de uma 

sociedade refletem e moldam as preferências dos agentes e influenciam quem e o que estará 

incluído nos diferentes tipos de tomadas de decisão, como a informação é processada e 

estruturada e qual ação é tomada. 

As instituições fornecem o quadro cognitivo para os indivíduos tornarem seus 

ambientes previsíveis, e provê informação para lidarem com problemas e ambientes 

complexos. Quanto mais robustas as normas e regras, maior o seu impacto na sociedade, 

quanto menos robustas, maior a sua flexibilidade e menor o seu efeito em moldar as 

conseqüências e o desempenho de uma sociedade (HOLLINGSWORTH, 2000). 

 

2.3.2.2.2 Arranjos institucionais 

Os arranjos institucionais estão envolvidos na coordenação de vários atores 

econômicos. Cada setor da economia é coordenado por uma configuração de arranjos 

institucionais, e regularmente se envolvem em disputas para resolver vários problemas 

econômicos nos diversos setores. Dentro desse quadro, os arranjos institucionais resultarão 

das características mais presentes em cada sociedade, sobressaindo as instituições que mais se 

ajustam a elas: mercados, hierarquia, associações, redes, comunidades e estados.   

Cada um dos vários arranjos institucionais tem sua própria lógica. A forma como os 

agentes percebem o incentivo e a limitação dessas configurações de governanças conduz a 

uma lógica particular de mercado, e essa lógica particular influencia suas capacidades e 

fraquezas específicas. Uma sociedade com pequena diversidade de mecanismos de 
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coordenação terá pequena capacidade de se adaptar a novas circunstâncias. 

(HOLLINGSWORTH, 2000). 

 

2.3.2.2.3 Setores institucionais 

Setores institucionais incluem, mas não estão limitados, ao sistema de educação, 

sistema de pesquisa, sistema de negócios, mercado financeiro, sistema legal e de estado de 

uma sociedade. Esses sistemas são distintos e idiossincráticos em cada sociedade, ou seja, são 

sistemas específicos (HOLLINGSWORTH, 2000). Esta especificidade caracteriza uma 

assimetria institucional que permite compreender porque a globalização não resultou em uma 

uniformização dos quadros institucionais das nações.   

Enquanto cada um dos setores institucionais tem alguma autonomia e pode ter 

objetivos contraditórios aos de outros setores com os quais está vinculado é possível que o 

resultado seja uma complexa configuração social. Desenhos institucionais criados para um 

determinado fim geralmente atingem seus objetivos, mas, ao longo do tempo, podem ter 

conseqüências indesejadas para o país (HOLLINGSWORTH, 2000). 

 

2.3.2.2.4 Estruturas organizacionais 

A perspectiva institucionalista enfatiza o ambiente normativo no qual as empresas 

estão inseridas, focando nas maneiras pelas quais as organizações tendem a atuar conforme as 

regras e normas institucionais dominantes no ambiente organizacional. Desta forma, regras, 

normas e convenções institucionais se desvendam junto com as estruturas organizacionais. 

O ambiente normativo institucional das organizações limita as opções sobre o que as 

organizações fazem numa sociedade em particular e influencia os padrões de propriedade, 

relações com os fornecedores e clientes, ele define o que é um comportamento socialmente 

aceitável para as organizações. Mudanças no ambiente institucional nacional das organizações 

se refletiriam em mudanças na estrutura interna das organizações dentro de uma indústria 

específica de uma sociedade em particular (HOLLINGSWORTH, 2000). 

 

2.3.2.2.5 Resultados e desempenho 

Neste nível, componentes institucionais são mais pragmáticos e flexíveis. Por meio 

dos resultados de uma sociedade, podemos obter alguma avaliação sobre o seu desempenho 

(HOLLINGSWORTH, 2000).  
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Estes resultados vão determinar a forma como as nações são reconhecidas no cenário 

mundial, vinculando às suas empresas e produtos a imagem de inovação, alta tecnologia, 

qualidade, baixo custo, design, diferenciação ou outras que sejam reconhecidas como 

características recorrentes naquela sociedade. 

Resumidamente, o modelo proposto por Hollingsworth (2000) tem o mérito de 

abordar a análise institucional sem se limitar ao conjunto de regras, valores, normas, hábitos e 

costumes. Pelo contrário, o modelo relaciona os diferentes componentes institucionais às 

atividades de negócios e de inovação das organizações. Nesse sentido, o quadro institucional 

de uma nação é composto por cinco grandes componentes: (i) Instituições, representadas pelas 

normas, regras, convenções e valores; (ii) Arranjos Institucionais, representados por 

mercados, estados, hierarquias corporativas, redes, associações e comunidades; (iii) Setores 

Institucionais que podem ser representados por diferentes sistemas, tais como financeiro, de 

educação, de negócios e de pesquisa; (iv) Organizações, onde se evidenciam as estruturas 

gerenciais; e (v) resultados e desempenho, caracterizados por estatutos, processos de decisões, 

natureza jurídica, oferta e qualidade de produtos (HOLLINGSWORTH, 2000). 

2.3.3 Instituições e inovação 

Ao concordarmos que as instituições favorecem determinados comportamentos dos 

membros de uma sociedade, devemos reconhecer que elas também são responsáveis pelo grau 

de inovação de uma nação (HOLLINGSWORTH, 2000). 

Tal observação encontra respaldo em Porter (1993) que sugere que a melhoria e 

inovação em métodos e tecnologia deveriam estar no centro dos estudos sobre as vantagens 

competitivas das nações e que o papel das nações no processo de inovação era de fundamental 

importância. O autor propõe que se busque responder à pergunta: “[...] como um país 

proporciona um ambiente no qual as empresas podem melhorar e inovar mais depressa do que 

as rivais estrangeiras numa determinada indústria?” (PORTER, 1993, p. 21).  

Considerando-se que as sociedades variam em termos de ambiente institucional nos 

quais suas organizações estão inseridas, essa variação influencia o grau para o qual elas têm 

atividades industriais nos estágios primários ou avançados do ciclo de vida de uma indústria, 

indústrias novas ou maduras bem-sucedidas, e inovações radicais ou incrementais 
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(HOLLINGSWORTH, 2000). Corroborando Hollingsworth, Cimoli et. al. (2007, p. 79) 

afirmam que 

 

[...] com as mudanças no tipo de conhecimentos que os países precisam acumular e aperfeiçoar, 
também surgem com freqüência mudanças nos pacotes de políticas mais apropriadas relativas, 
por exemplo, aos tipos de ensino oferecidos, ao apoio às firmas nacionais frente às empresas 
multinacionais e a novos ingressantes; ao papel dos centros de pesquisa e treinamento públicos. 

 

Cimoli et. al. (2007) acrescentaram que mesmo onde os mercados funcionem bem - 

em termos de distribuição de informações, normas de interação, etc – o papel das instituições 

não-mercantis devem ser avaliadas como ambientes favoráveis à experimentação de novos 

produtos, novas técnicas de produção e novas formas de organização. A estrutura da 

organização e o modo como seus grupos aprendem a trabalhar juntos pode afetar a maneira 

como ela pode ou não desenhar novos produtos, de tal maneira que a estrutura afeta o tipo de 

inovações que a organização obterá (CHRISTENSEN, 1997; HOLLINGSWORTH, 2000).  

Estudo sobre as características do processo de desenvolvimento de novos produtos 

nas empresas japonesas destacou a questão da criação de conhecimento organizacional, 

dividindo o conhecimento humano em explícito e tácito. (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). O 

conhecimento tácito se refere àqueles conhecimentos difíceis de traduzir em palavras ou 

fórmulas, vinculado às experiências individuais e fatores intangíveis, como crenças pessoais, 

perspectivas e sistema de valores. Pela dificuldade de imitação, esse conhecimento seria a 

principal fonte de competitividade das empresas japonesas (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).  

Outro aspecto institucional relacionado ao surgimento de áreas favoráveis à 

inovação, diz respeito ao grau de sofisticação da indústria e da demanda local. Empresas que 

disponham de fornecedores qualificados e atendam mercados exigentes tendem a ser mais 

desafiadas a buscar desempenhos superiores permanentemente, conduzindo a elevadas taxas 

de inovação (PORTER, 1999; BRESCHI; MALERBA, 2003).  

Adicionalmente, a experiências de países que buscaram alcançar a fronteira 

tecnológica (catching-up), demonstraram que as experiências bem-sucedidas envolveram 

construção institucional e medidas de políticas com efeito sobre a imitação tecnológica, a 

organização das indústrias, padrões de comércio internacional e legislação sobre a 

propriedade intelectual (CIMOLI et. al., 2007). 

Saber se um sistema social de produção pode sustentar seus padrões não depende 

apenas da racionalidade econômica intrínseca, mas também de onde ele se enquadra num 
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sistema maior. Reestruturar um sistema de inovação geralmente demanda uma redistribuição 

de poder dentro da sociedade, o que pode ser a razão para muitas sociedades terem capacidade 

limitada para reconstruir seu sistema de inovação à imagem de seus principais competidores 

(HOLLINGSWORTH, 2000). 

Assim, a análise institucional não deveria se restringir às leis do mercado, mas 

incluir, por exemplo, as instituições não-mercantis (de agências públicas a associações 

profissionais, de sindicatos a estruturas comunitárias) que estão no centro da constituição do 

panorama socioeconômico (PORTER, 1999; HOLLINGSWORTH, 2000; AUDRETSCH, 

2003). Além disso, ao definirem suas tecnologias centrais, as nações devem viabilizar a 

construção de infra-estrutura e de redes básicas que servirão a uma ampla gama de atividades, 

como a malha elétrica, o sistema rodoviário, as redes de informação e telecomunicações 

(CIMOLI et. al., 2007).  

Finalmente, a relevância do quadro institucional no nível de inovação das empresas 

nacionais pode ser confirmada em estudo sobre seus efeitos na gestão do conhecimento e as 

estratégias de inovação em empresas asiáticas. Os resultados sinalizam para pelo menos três 

papéis das instituições nos casos estudados: 1) o conhecimento e a inovação precisam ser 

legitimados, reconhecidos como adequados aos requisitos institucionais. Estratégias de 

inovação devem ser congruentes com as práticas sociais e normativas do ambiente. 2) o 

conhecimento em si, até certo ponto, é dependente das instituições. O conhecimento refletiria 

um entendimento de como as instituições operam, recompensam, os tabus e penalidades 

definidos pelas regras e a forma como são impostas aos atores. Quadros institucionais muito 

divergentes entre os países de origem e de destino exigiriam mais tempo das empresas para 

transferir o conhecimento de um para outro. 3) a efetividade e a eficiência da criação do 

conhecimento, bem como sua transmissão e realocação são parcialmente determinadas pela 

infraestrutura institucional, como legislação sobre a propriedade intelectual, por exemplo. 

Legislações impróprias ou subdesenvolvidas podem inibir ou desencorajar o desenvolvimento 

de inovações (LU; TSANG; PENG, 2008) 

Observando o papel das instituições, pode-se inferir que elas afetam não apenas o 

grau de inovação das nações, mas também o seu nível de empreendedorismo, a orientação 

para o mercado externo, o nível de desenvolvimento tecnológico, a cultura, a organização do 

mercado e outros fatores reconhecidos como temas de interesse dos pesquisadores da área de 

negócios internacionais. 
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2.3.3.1 Instituições e internacionalização de empresas 

Os aspectos institucionais também aparecem como tendência entre os pesquisadores 

de negócios internacionais. Nelson e Sampat (2001) afirmaram que as instituições têm sido 

uma preocupação central desde Adam Smith e seus seguidores, porém, observaram um 

interesse renovado pelo tema a partir de uma convicção crescente de que o entendimento do 

desempenho econômico requer um avanço em relação à lógica da teoria neoclássica.  

Ao revisar as proposições de diversos pesquisadores sobre uma linha de pesquisa 

para guiar os estudos em negócios internacionais, é possível reconhecer essa tendência, 

conforme descrito no quadro 5. Os presentes registros se concentraram em relatar as linhas de 

pesquisa que focam em aspectos institucionais e temas correlatos. 

Autor Linha de pesquisa proposta  
Dunning (1997) Interação entre empresas multinacionais e governos para avançar a produtividade e 

promover transformação estrutural dos recursos e capacidades nativos.  
Buckley (2002) 1 - Pode-se explicar a seqüência de entrada de nações como potências na economia 

mundial? (Grã-Bretanha, EUA, Alemanha, Japão, Singapura, Coréia, China);  
2 - Por que as diferentes formas de organização das empresas são características da base 
cultural dos indivíduos?  Ou isto é um artefato? 

Buckley e Ghauri 
(2004) 

Análise da globalização, com foco na geografia econômica, emergindo da mudança de 
estratégia e o impacto externo (internacional) das empresas multinacionais na economia 
mundial. 

Shenkar (2004) 1) Processos políticos e investimento estrangeiro – estudar os cenários políticos diversos 
e os círculos eleitorais com os quais as MNEs têm que se afirmar;  
2) Legados institucionais – como as instituições tradicionais influenciam os 
comportamentos nos negócios em vários ambientes internacionais;  
3) Cultura revisitada – estudar a cultura e as diferenças culturais como evoluem ao longo 
do tempo e não como uma constante. 

Ricart et. al. (2004) A localização como principal diferenciação na estratégia de negócios internacionais; 
Diferenças no desenvolvimento de mercados intermediários em locais particulares 
influenciam o posicionamento da empresa e a estrutura da indústria em cada local. 

Quadro 5 – Propostas de linhas de pesquisa em negócios internacionais associadas ao 
quadro institucional 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Recuperando o conceito básico das instituições como sendo as regras do jogo em 

uma sociedade (NORTH 1990), definidas as instituições de uma nação estabelece-se um 

conjunto de ações e condutas socialmente aceitas e desejáveis, que se concretizam num 

determinado resultado para a sociedade. Ao assumir determinado quadro institucional, essa 

sociedade cria condições mais favoráveis para o desenvolvimento de determinados tipos de 

atividades, bem como estruturas organizacionais, em detrimento de outros (NORTH, 1990). 

Esta pode ser uma explicação para a importância da localização no surgimento e no 

desempenho de determinadas empresas. 
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Exemplos da importância do quadro institucional podem ser observados em 

diferentes estudos relacionados no quadro 6: 

Autores Caso analisado Resultados/percepções sobre o efeito das instituições 

O’Grady e 
Lane (1996) 

Empresas de varejo 
canadenses que 
ingressaram nos 
Estados Unidos 

Em comparação com os canadenses, o cliente norte-americano busca 
mais promoções em vez de comprar sempre nas mesmas redes; os 
funcionários norte-americanos desejam mais independência e são mais 
profissionais no setor de varejo; maior competitividade e mais 
dificuldade em estabelecer parcerias nos EUA 

Roper e Love 
(2002) 

Empresas 
inovadoras - 
Alemanha e Reino 
Unido 

Empresas alemãs, inseridas em um mercado doméstico que se destaca 
pela sofisticação, obtêm seus maiores índices de rentabilidade na 
comercialização dentro do mercado doméstico. Somente após a 
estabilização da tecnologia o mercado externo passa a receber maior 
interesse. 

De Meyer et. 
al. (2005) 

Internacionalização 
de empresas 
asiáticas 

As questões regulatórias são ainda mais determinantes nas estratégias 
de exportação ou internacionalização, em setores de telecomunicações 
e alimentação, onde costuma haver forte regulamentação local. 

Owen (2005) Internacionalização 
de redes varejistas 
europeias 

Hábitos de compra se somam às regulações nacionais e dificultam o 
estabelecimento de estratégias de internacionalização de cadeias 
varejistas. 

Diegues e 
Roselino 
(2006) 

Empresas de polo 
de software - Brasil 

Proximidade de instituições de pesquisa prestigiadas e existência de 
empresas líderes na região estimulam a formação e a atração de pessoal 
qualificado para a região; a existência de programas governamentais de 
fomento específicos para o setor; o apoio e recursos federais favorecem  
aprendizado tecnológico, inovação e internacionalização das empresas.  
Críticas às políticas públicas relacionadas ao setor, principalmente na 
ineficácia na promoção da interação entre os agentes. 

Kshetri 
(2007) 

Outsourcing - India Em acordos de outsourcing, controles regulatórios como documentos 
legais, políticas, sistemas formais, padrões e procedimentos podem 
estabelecer a relação entre duas partes e especificar limites. 
Isomorfismo6 dos negociadores de países industrializados força os 
prestadores de serviço a dar respostas não-isomórficas em relação à 
cultura local.  

Zhou, Wu e 
Luo (2007) 

Internacionalização 
de micro e 
pequenas empresas 
- China 

As guanxi são redes sociais de relacionamento, reconhecidas como uma 
característica cultural da China e sua utilização na condução dos 
negócios se configura como uma resposta estratégica à 
imprevisibilidade das ações e controles governamentais. 

Quadro 6 – O efeito de aspectos institucionais sobre processos de internacionalização 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Basicamente, as empresas enfrentam duas situações em padrões institucionais locais 

e globais: quando os padrões locais e globais são correspondentes, há um reforço desses 

padrões que favorecem as empresas a adotar comportamentos tradicionais. Entretanto, quando 

há divergência entre os padrões locais e globais, os atores locais são encorajados a adotar 

comportamentos inovadores (GILLY; PERRAT, 2007). 

Além das empresas, as próprias nações podem sofrer pressão para seguir padrões 

preestabelecidos na condução dos seus negócios. A abertura comercial do Brasil ao exterior 

                                                 
6 O isomorfismo pode ser considerado como uma padronização. Assim, indivíduos e organizações com as 
mesmas origens e inseridas no mesmo contexto, tendem a apresentam um comportamento uniforme. 
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aconteceu seguindo uma tendência mundial do final dos anos 80 (SILBER, 2006). A Ásia, 

após a crise que atingiu suas economias em 1997, sofreu pressão por parte do Fundo 

Monetário Internacional – FMI e de outros organismos internacionais, para que os países 

daquela região abrissem suas economias, seguindo a tendência dos demais países no processo 

de globalização da economia (DE MEYER et. al., 2005) 

Em relação ao suporte institucional e as atividades de comércio internacional, Loane 

e Bell (2006) estudaram as redes como forma de aceleração do processo de 

internacionalização de empresas e sugeriram uma mudança nas políticas de suporte, alterando 

o foco do provimento de conhecimento objetivo para a priorização das medidas que apoiem as 

empresas no acesso e desenvolvimento de redes. Tal suporte iria além do apoio financeiro 

para participação em feiras e missões, passando a abranger ações de identificação de contatos-

chave em redes e introdução das empresas nas redes desejadas, por exemplo. 

Zhou, Wu e Luo (2007), a partir de estudo sobre a internacionalização e o 

desempenho de Micro e Pequenas Empresas chinesas, verificaram que a ausência de 

confiança institucional, combinada com a prevalência de desconfiança entre desconhecidos e 

a escassez de informações confiáveis sobre o mercado conduzem a uma situação em que as 

conexões baseadas na confiança pessoal funcionam como um mecanismo eficaz para quase 

todas as transações. Os autores defenderam que as redes sociais têm um papel ainda mais 

importante para a internacionalização de empresas originárias de países emergentes, citando 

que a utilização das guanxi (redes sociais de relacionamento características da cultura da 

China) na condução dos negócios se configura como uma resposta estratégica à 

imprevisibilidade das ações e controles governamentais.  

Aspectos institucionais podem promover a expansão internacional de pequenas e 

médias empresas, fomentando o estabelecimento de redes. Somados aos costumes e valores 

locais, mecanismos formais podem favorecer a integração das empresas, como no caso dos 

consórcios italianos, que têm como um marco a criação da Federação Nacional de Consórcios 

para Exportação – FEDEREXPORT, em 1974, com o papel de representação nas relações 

com o exterior e de promoção. Além deste suporte, as empresas italianas ainda recebem 

outros benefícios caso integrem consórcios (AMAL, SCHWANKE, 2005). No Brasil também 

há relatos de iniciativas para a formação de consórcios para fins de aumento da 

competitividade e inserção internacional de PME, entretanto, sem a mesma eficácia. Dentre os 

problemas verificados no Brasil, sobressaem a falta de integração das empresas, carecendo de 

bases coletivas de competitividade, a falta de uma interrelação mais estreita entre empresas e 
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organismos institucionais e recursos humanos capacitados para gerir e desenvolver atividades 

em direção ao mercado internacional (AMAL, SCHWANKE, 2005). Tal problema, 

entretanto, parece não se restringir aos consórcios, sendo relatado o mesmo problema, por 

exemplo, em pólos de tecnologia da informação e comunicação- TIC. Mesmo sendo alvo de 

políticas públicas, verifica-se uma incapacidade de estabelecer interações contínuas e com 

vistas a esforços tecnológicos conjuntos (DIEGUES, ROSELINO, 2006; MAIS et. al., 2008).  

2.4 MODELO DE ABORDAGEM E PROPOSIÇÕES 

O presente trabalho adotou como referência modelo proposto em estudo anterior 

(MAIS; AMAL, 2009) no qual o quadro institucional teria influência indireta sobre o 

desempenho exportador das empresas, atuando por meio de três canais de transmissão: 

empreendedorismo, redes de relacionamento e as estratégias de internacionalização adotadas 

pelas empresas. 

Servindo-se do conceito de North (1990) de que as instituições de uma nação podem 

ser entendidas como as “regras do jogo”, elas configuram um cenário mais favorável ao 

surgimento de determinadas características empreendedoras, seleção e estabelecimento de 

redes de relacionamento e a opção por determinada estratégia de internacionalização. 

Dessa forma, quando uma nação institucionaliza determinadas práticas e regras, ela 

transmite uma mensagem aos seus organismos e à população sobre os comportamentos 

socialmente aceitos e desejáveis, condicionando suas ações e direcionando-as para os 

resultados desejados. 

 

 
Figura 1 – Modelo de abordagem do quadro institucional como determinante do 
desempenho exportador 
Fonte: MAIS, I.; AMAL, M. Instituições e Internacionalização de Empresas: Proposição de um Modelo. XXXIII 
Encontro Nacional da ANPAD. 2009. 
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Considerado que a inovação está no foco do presente estudo, torna-se necessário 

justificar sua ausência, pelo menos de forma explícita, no modelo de abordagem (figura 1).  

Na condução do estudo, entendeu-se que a inovação pode ser captada pelos três 

elementos que determinam o desempenho exportador das empresas: 

• Empreendedorismo: Características empreendedoras foram definidas por Oviatt 

e McDougall (1994) como sendo a propensão ao risco, inovação e proatividade. 

Dessa forma, a inovação seria resultado e indicador direto do nível de 

empreendedorismo de empresas e indivíduos.  

• Estratégias de internacionalização: as estratégias definidas pelas empresas 

ajudam a determinar o padrão de inovação a ser perseguido pela empresa, 

criando as melhores condições para a competitividade internacional. 

Adicionalmente, as inovações implementadas pela empresa podem ser 

determinantes na seleção de estratégias diferenciadas de internacionalização em 

relação ao seu padrão predominante. 

• Redes de relacionamento: o conjunto de acordos de cooperação da empresa com 

o seu entorno exerce influência sobre a sua capacidade de aprendizagem e, 

portanto, sobre a velocidade, custo e qualidade das inovações geradas. 

Deste modo, a variável inovação se coloca como variável endógena no processo e 

seu impacto sobre o desempenho exportador depende das três dimensões constantes do 

modelo. 

 

2.4.1 Mecanismos de transmissão 

Para facilitar o entendimento sobre o modelo, apresenta-se, na sequência, o 

detalhamento sobre as relações entre o quadro institucional e as três variáveis que 

determinariam o desempenho exportador das empresas: estratégia de internacionalização, 

redes de relacionamento e empreendedorismo. 

 

2.4.1.1 Instituições e estratégia de internacionalização 

Assume-se que as estratégias de internacionalização surjam como resultado da 

combinação do quadro institucional vigente, do nível de empreendedorismo (aí incluído o 



58 

grau de inovação) e das redes de relacionamento disponíveis, caracterizando as condições de 

competitividade de cada empresa para se relacionar com o mercado externo.  

Por exemplo, quanto maior a distância psíquica percebida pela empresa, maior a 

tendência de ela optar por internacionalizar seus ativos por meio do estabelecimento de joint 

ventures em detrimento das aquisições (KOGUT; SINGH, 1988). De maneira similar, países 

com instituições fracas também favorecem o estabelecimento de joint-ventures (MEYER et. 

al., 2009). A distância cultural e as atitudes típicas dos gestores de uma nação em relação à 

aversão à incerteza empresarial afetariam diretamente a percepção de custos e riscos 

associados às localizações sob avaliação (KOGUT; SINGH, 1988). Desta forma, percebe-se 

que não apenas as instituições do país de origem, mas as dos países de destino afetam as 

estratégias das empresas, principalmente dos grandes grupos empresariais que buscam 

aproveitar a vantagem competitiva das nações por meio da descentralização dos seus ativos 

(GILLY; PERRAT, 2007).  

Estudo com PME taiwanesas mostrou que a percepção de pressão mimética afeta o 

compromisso de uma empresa para com a internacionalização, principalmente no início do 

processo. Observou-se que as empresas lidam com a incerteza acumulando experiências com 

o passar do tempo, mas também pelas relações com outras empresas nos seus ambientes 

domésticos, especialmente nos casos de PME com pouca experiência internacional. Em 

situações de incerteza, as pressões para imitar outras empresas podem afetar suas estratégias 

de entradas em mercados internacionais (CHENG; YU, 2008).  

O início da internacionalização, especialmente para PME, pode não ser simplesmente 

o resultado da busca por oportunidades em novos mercados, mas uma resposta ao ambiente do 

mercado doméstico e suas pressões institucionais. (CHENG; YU, 2008).  

Ainda em função do quadro institucional, empresas podem apresentar vantagens 

decorrentes de suas origens, como no caso de redes varejistas norte-americanas que ingressem 

no mercado canadense. A experiência de um mercado sofisticado, caracterizado por 

consumidores exigentes, com diferenças regionais, combinado com relativa facilidade em 

obter recursos financeiros e de gestão, conferem às empresas norte-americanas um potencial 

de sucesso muito superior à situação inversa, das empresas canadenses que visem ao mercado 

norte-americano (O’GRADY; LANE, 1996). Mesmo que não haja mecanismos formais de 

incentivo à internacionalização, o ambiente institucional norte-americano cria condições 

favoráveis para as empresas que tenham tal objetivo. 
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Além disso, a estratégia de inserção no mercado internacional sofre influência da 

orientação da empresa para o mercado interno ou externo. Especialmente em mercados de 

grandes dimensões, como o Brasil, as empresas dispõem de um mercado consumidor interno 

que pode diminuir o interesse em cruzar as fronteiras nacionais. Há, também, relatos de 

empresas alemãs inovadoras que dão preferência ao mercado doméstico, onde obtém a melhor 

rentabilidade para seus produtos, cujo interesse no mercado externo se fundamenta na 

prorrogação do ciclo de vida do produto (ROPER; LOVE, 2002). De maneira similar, cada 

mercado, com seu quadro institucional específico, pode oferecer condições que despertem ou 

inibam o interesse dos exportadores. Empresas que atuam no setor de carrocerias de ônibus, 

por exemplo, são afetadas por políticas públicas de transporte de massa. Da mesma forma, 

fornecedores da cadeia de geração de energia são afetados pelas definições do país de destino 

sobre as políticas públicas e os hábitos relativos à sua matriz energética.  

 

2.4.1.2 Instituições e empreendedorismo 

O nível de empreendedorismo de um país é influenciado pelas suas instituições, na 

medida em que a existência de padrões de comportamentos socialmente aceitos e desejáveis 

favorece ou restringe o surgimento do empreendedorismo, na forma proatividade, inovação e 

propensão ao risco. O incentivo pode acontecer por meio de instituições formais que atuem 

como fomentadores do empreendedorismo, como fontes de financiamento específicas, 

políticas de incentivo, inclusão do tema como prioridade no sistema educacional, linhas de 

pesquisa, entre outros mecanismos, mas também é resultado direto de questões culturais, 

como hábitos, costumes e valores.  

Um exemplo desta influência pode ser verificado em estudo sobre empresas de base 

tecnológica em Portugal. Embora a maior parte dos indivíduos entrevistados (78%) 

demonstrasse interesse em estabelecer seu próprio empreendimento, o número de empresas 

instaladas não confirmou esta tendência. O pesquisador identificou que os indivíduos tinham 

medo de falhar (62%) e avaliavam que um erro prejudicaria sua imagem na sociedade 

(SILVA, 2007). O estudo demonstra que as instituições podem determinar o nível de 

empreendedorismo de um país, por exemplo, de acordo com o nível de aceitação ao erro 

verificado na sociedade. 
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2.4.1.3 Instituições e Redes de relacionamento 

Utilizando o modelo de análise de Hollingsworth (2000), é possível reconhecer duas 

funções básicas do quadro institucional em relação às redes de relacionamento: determinar a 

finalidade das redes estabelecidas e os atores que compõem estas redes. As redes de 

relacionamento podem ser estabelecidas com diversas finalidades, desde o compartilhamento 

de informações sobre mercado e o desenvolvimento de pesquisa conjunta até a mobilização 

para a implantação de políticas de incentivo, entre outros fins. Da mesma forma, o quadro 

institucional pode privilegiar a aproximação entre certos atores econômicos, como no caso de 

políticas de incentivo para a implantação de parques tecnológicos, arranjos produtivos locais e 

consórcios, onde se percebe um incentivo formal para tais aproximações. O incentivo para a 

aproximação entre Universidades e empresas, visando ao desenvolvimento de pesquisa 

aplicada, é uma demonstração do efeito do quadro institucional sobre o surgimento de redes 

de relacionamento. 

Zhou, Wu e Luo (2007) afirmam que a importância e a necessidade das redes de 

relacionamento estão relacionadas com o nível de confiança institucional percebido em um 

país. Este argumento é reforçado por Meyer et. al. (2009) ao relatarem que as empresas que se 

internacionalizam optam por entradas por meio joint-ventures nos mercados com instituições 

mais fracas como forma de superar as deficiências do mercado. Nos mercados com 

instituições fortes, há melhores condições para as entradas de empresas internacionais por 

meio de aquisições, diminuindo a importância atribuída às redes. Na China, as redes pessoais 

(guanxis) podem representar uma explicação parcial para o crescimento econômico do país 

por um período de mais de trinta anos, apesar de o país dispor de uma economia fracamente 

regulamentada (PENG; HEAT, 1996). 

A implantação de parques tecnológicos é um exemplo de como as instituições podem 

exercer um papel proativo no estabelecimento de redes de relacionamento com o objetivo de 

obter níveis superiores de desempenho organizacional. A proximidade das empresas favorece 

o intercâmbio de estruturas e de conhecimentos, fortalecendo as relações entre elas 

(DIEGUES; ROSELINO, 2006). No Brasil, as definições de Arranjos Produtivos Locais pelo 

governo brasileiro, reconhecem a competência das regiões em determinados setores da 

economia, estimulando o surgimento de redes locais de cooperação.  

Finalmente, destaca-se que o modelo não desconsidera as vantagens internas das 

empresas, que poderão variar significativamente entre empresas oriundas do mesmo quadro 

institucional. Isso acontece porque cada organização e cada indivíduo apresentam reações 
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próprias ao ambiente externo, de tal modo que, mesmo sujeitos às mesmas condições de 

negócios, cada organização pode se confrontar com resultados bastante variados. 

O quadro 7 apresenta exemplos dos efeitos do quadro institucional sobre o 

desempenho exportador das empresas, a partir dos elementos do modelo de abordagem (figura 

1) e baseando-se na revisão da literatura. Para cada componente do quadro institucional 

(HOLLINGSWORTH, 2000), estimou-se o seu efeito sobre o Empreendedorismo, as Redes 

de Relacionamento e as Estratégias de Internacionalização: 

 
Componentes Empreendedorismo 

(proatividade, inovação, 
propensão ao risco) 

Rede de Relacionamento Estratégias de 
Internacionalização 

Instituições Sociedades pouco tolerantes 
a falhas inibem atitudes 
empreendedoras. 
Conhecimento tácito 
favorece a inovação. 
Empreendimentos bem-
sucedidos incentivam 
surgimentos de novos 
empreendedores. 

Hábitos e costumes orientam 
o estabelecimento de redes 
de cooperação para 
determinados fins e não para 
outros. 
Sociedades com instituições 
fracas favorecem o 
surgimento espontâneo de 
redes sociais 

A pressão mimética por 
determinados 
comportamentos pode 
determinar a estratégia 
adotada pelas empresas e o 
seu envolvimento com a 
atividade. 

Arranjos 
Institucionais 

Mercados domésticos 
exigentes estimulam a busca 
por inovação. 

Os estados podem fomentar 
de maneira proativa a 
formação de redes de 
cooperação para atingir os 
objetivos da sociedade. 

Incentivo governamental 
para ingressar no comércio 
internacional influencia nas 
decisões de IDE. 

Setores 
Institucionais 

Fontes de financiamento e 
sistema educacional com 
foco no empreendedorismo, 
favorecem a sua ocorrência. 

A instalação de parques 
tecnológicos e a criação de 
APL funcionam como 
incentivo formal à formação 
de redes. 

Fontes de financiamento e 
infra-estrutura podem ser 
determinantes na escolha 
pela estratégia de 
internacionalização. 

Organizações A configuração das 
organizações reflete a 
legitimidade de determinados 
modelos, afetando a 
motivação dos 
empreendedores.  

Pequenas e médias empresas 
apresentam uma dependência 
maior de redes de 
relacionamento.  

A estrutura das organizações 
se traduz em determinada 
capacidade gerencial, que 
impacta seu nível de 
competitividade e as 
estratégias mais adequadas. 

Resultados O desempenho de uma 
sociedade em termos de 
natureza e qualidade de 
produtos, grau de inovação e 
o estabelece padrões 
desejáveis para suas 
indústrias, refletindo 
incentivo a níveis maiores ou 
menores de inovação.  

As regulamentações de uma 
sociedade têm o poder de 
favorecer o desenvolvimento 
de negócios de maneira 
individual ou em parcerias. 

A qualidade dos produtos 
industriais e o nível de 
desenvolvimento tecnológico 
têm papel importante na 
competitividade de sua 
indústria, favorecendo 
estratégias de maior ou 
menor envolvimento. 

Quadro 7 - Matriz de interrelacionamento entre quadro institucional e determinantes do 
desempenho exportador 
Fonte: MAIS, I.; AMAL, M. Instituições e Internacionalização de Empresas: Proposição de um Modelo. XXXIII 
Encontro Nacional da ANPAD. 2009. 
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2.4.2 Proposições da pesquisa 

Valendo-se do modelo de abordagem apresentado (figura 1), foram testadas algumas 

proposições sobre o desempenho exportador das empresas, focando a inovação e o quadro 

institucional: 

 

Proposição 1: A inserção das empresas em redes recebe influência do quadro 

institucional e tem impacto positivo sobre a sua capacidade de inovação e o desempenho 

exportador. 

As empresas buscam inserir-se em redes, basicamente, para melhorar o seu 

desempenho. Para empresas originárias de países com o quadro institucional forte7, os 

mecanismos formais de incentivo e uma cultura de cooperação são determinantes para a 

inserção das empresas nas redes, com o objetivo de acelerar o processo de desenvolvimento 

de produtos ou obter melhor desempenho nas suas atividades internacionais. Por outro lado, 

ingressando em países com instituições fracas, a inserção em redes é motivada pela 

necessidade de um parceiro local que conheça as instituições locais, reduzindo as incertezas 

associadas ao mercado. Assim, a influência do quadro institucional não se resume ao país de 

origem ou de destino, mas aplica-se aos dois sentidos dos negócios.  

Ainda, a inserção em redes no país de origem pode exercer um papel determinante na 

redução de custos, seja nas atividades de inovação ou de exportação. Essa redução pode ser 

atribuída, principalmente, à aceleração de tais processos a partir do compartilhamento do 

conhecimento previamente dominado por cada parceiro da rede. Pode mesmo haver uma 

economia direta de recursos no caso de projetos conduzidos de forma conjunta, com despesas 

rateadas entre as partes ou com a existência de conhecimento disponível que dispense a 

necessidade de novos investimentos em pesquisas, tecnológicas ou de mercado. 

 

Proposição 2: A utilização dos mecanismos formais de incentivo torna as empresas 

mais inovadoras e leva resultados para as suas atividades no mercado internacional. 

                                                 
7 Considera-se que uma nação com quadro institucional forte é aquela que dispõe de mecanismos regulatórios, 
direitos de propriedade e sistemas de informações, claros e eficientes, com transparência em relação aos seus 
mecanismos de funcionamento e ausência de práticas de corrupção, por exemplo. Estas características reduzem o 
nível de incerteza associado ao país e o custo de transação associado (MEYER et. al., 2008) 



63 

Os governos reconhecem a importância da inovação para gerar competitividade às 

suas empresas. Por essa razão, há uma percepção crescente, no Brasil, por exemplo, da 

necessidade de incentivar e apoiar as ações das empresas em busca de inovações. 

As empresas, ao se utilizarem dos mecanismos formalmente estabelecidos, podem se 

favorecer, principalmente, reduzindo os custos financeiros associados ao processo de geração 

de inovação. Linhas de financiamento com taxas de juros reduzidas, benefícios tributários, 

obtenção de recursos não-reembolsáveis, utilização de infra-estrutura física e de laboratórios 

em parceria com as ICT são exemplos de mecanismos que podem ser responsáveis por 

preservar a competitividade das empresas enquanto investem no desenvolvimento de novos 

produtos, processos e serviços. E a obtenção de inovações permitirá o acesso a novos 

mercados e/ou maior rentabilidade para as empresas inovadoras.  

Complementarmente, ao utilizarem os mecanismos formais de incentivo, as empresas 

podem avaliar e fazer sugestões ou recomendações aos seus propositores, permitindo a 

evolução de tais mecanismos. Essa interrelação entre as empresas e o governo, permitiria um 

crescimento consistente, que pode extrapolar a empresa e o seu setor, afetando positivamente 

a imagem e o desempenho de variados setores da economia como um todo. 

 

Proposição 3: O quadro institucional exerce influência sobre as estratégias de 

entrada da empresa no mercado internacional. 

Empresas localizadas em países com maior abertura para o mercado externo, com 

uma demanda interna exigente e organismos de apoio eficientes, tendem a se perceber mais 

qualificadas para ingressar em mercados exigentes ou para utilizar estratégias mais arrojadas 

nas suas atividades internacionais. 

Além disso, as experiências prévias de empresas nacionais podem caracterizar um 

elemento motivador ou restritivo para as empresas durante a sua avaliação sobre as 

possibilidades de estratégias para atuação internacional. Padrões de comportamento nos 

processos internacionalização podem ser determinantes na definição da escolha dos mercados 

e dos modos de entrada adotados pelas empresas de um mesmo país. Neste sentido, o quadro 

institucional pode prevalecer em relação à distância psíquica, por exemplo. 
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Proposição 4: A inovação permite às empresas a adoção de estratégias aceleradas de 

internacionalização. 

A inovação verificada em produtos, processos ou serviços de uma empresa 

proporciona um diferencial competitivo que lhe permite acessar mercados mais exigentes, 

explorar nichos de mercado, ingressar em vários mercados simultaneamente ou adotar 

estratégias de comercialização diferenciadas.  

Para empresas de pequeno porte, a inovação permite estratégias de parcerias com 

grandes clientes, o que lhes permite comercializar seus produtos para um mercado amplo, 

mesmo que não detenham conhecimentos sobre atividades de exportação ou sobre mercados 

específicos. Esta situação é característica, por exemplo, de tecnologias embarcadas ou de 

serviços complementares.  

 

Proposição 5: Estratégias de internacionalização que não se relacionem com a busca 

pela inovação podem resultar em desempenho menor nas exportações da empresa.  

Uma empresa de qualquer setor pode obter sucesso inicial no mercado internacional 

baseada em diferentes estratégias, como baixo custo de produção, cadeia logística eficiente, 

presença global, etc. Entretanto, a manutenção do sucesso será comprometida se a empresa 

não oferecer aos seus consumidores algum tipo de inovação.  

Neste sentido, reafirma-se que a inovação não se limita a oferecer um novo produto, 

mas melhorar seu desempenho, oferecer novas funcionalidades ou serviços, ou ainda reduzir o 

custo final por meio de novos processos. A inovação se refere a pensar e agir criativamente 

em todos os setores (GABRIELSSON; KIRPALANI, 2004). Ela pode estar presente na forma 

de condução dos negócios, mais do que no produto, por exemplo. 

Além disso, considerando os estudos de Porter (1999) e Kim e Mauborgne (2005), 

vê-se que quando uma empresa lança uma grande inovação, ela pode aumentar sua 

participação ou criar um novo mercado. Entretanto, as inovações podem ser copiadas ou 

superadas pelos concorrentes. Então as empresas inovadoras têm como principal vantagem o 

tempo entre o lançamento da sua inovação e o momento em que ela é copiada ou superada. 

Neste intervalo, as empresas podem aproveitar melhores preços e liderar a busca pela próxima 

inovação, conferindo-lhe um diferencial. Assim, a inovação deve ser um processo constante 

de evolução e descobertas, que mantém o interesse dos clientes na empresa. 



3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para poder atender à complexidade dos temas levantados nos objetivos traçados, a 

pesquisa foi desenvolvida em duas etapas, combinando diferentes abordagens e 

procedimentos metodológicos, de acordo com os objetivos propostos: 

A primeira etapa caracterizou-se como uma pesquisa descritiva, com abordagem 

quantitativa, conduzida na forma de levantamento, de corte transversal, orientada para a 

descrição das características do objeto e o estabelecimento das relações entre as diferentes 

dimensões e variáveis. Segundo Yin (2005), o levantamento é uma estratégia de pesquisa 

adequada para obter respostas do tipo quem, o que, onde, quanto, quantos, sendo vantajosa 

para pesquisas que buscam “[...] descrever a incidência ou a predominância de um fenômeno, 

quando ele for previsível sobre certos resultados.” (2005, p. 25).  

De acordo com estudo prévio, o método proposto é coerente com a maioria dos 

estudos publicados nos principais periódicos da área de negócios internacionais, no qual 

60,3% dos estudos empíricos constavam de pesquisas baseadas em levantamentos conduzidas 

por meio de questionário eletrônico (YANG; WANG; SU, 2006). Adicionalmente, a revisão 

de estudos de negócios internacionais nos principais periódicos da área, focando na 

internacionalização de empresas nas suas fases iniciais, indicam que as pesquisas direcionadas 

à verificação de padrões entre as empresas pesquisadas costumam ser de natureza quantitativa 

(RIALP; RIALP; KNIGHT, 2005). 

Reconhecendo a limitação da etapa de levantamento para explorar situações não 

previsíveis, e havendo interesse do pesquisador em buscar elementos que explicassem de que 

maneira os elementos do modelo de abordagem (figura 1) se correlacionam, na condução dos 

negócios internacionais de empresas de destaque no cenário exportador, considerou-se 

adequado conduzir uma complementação do estudo com abordagem qualitativa. 

A segunda etapa da pesquisa caracterizou-se como uma pesquisa exploratória, com 

abordagem qualitativa, conduzida na forma de estudo de casos múltiplos, cuja análise de 

conteúdo baseou-se em proposições teóricas. O objetivo desta etapa foi conhecer como as 

empresas, focando no seu desempenho exportador, avaliam: a) o impacto da inovação; e b) o 

quadro institucional no qual estão inseridas. Os estudos de caso são indicados para pesquisas 

cujo objetivo seja identificar como e/ou porque e não devem ser confundidos com os estudos 
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etnográficos ou com a observação participante, tendo em vista que o estudo de caso não se 

trata de um método de coleta de dados, mas de uma estratégia de pesquisa (YIN, 2005).  

Yin indica cinco aplicações diferentes para um estudo de caso, das quais duas, pelo 

menos, se aplicam à presente pesquisa: a) Explicar os supostos vínculos causais complexos 

demais para as estratégias baseadas em levantamentos; e b) Ilustrar tópicos dentro de uma 

avaliação (YIN, 2005). 

A representação dos dados coletados na etapa qualitativa utilizou a metodologia do 

discurso do sujeito coletivo. 

Em suma, com base numa análise crítica das abordagens do processo de 

internacionalização na sua relação com as estratégias de inovação, buscou-se conceituar um 

modelo eclético de análise das relações entre grau de inovação e o desempenho exportador, e 

o papel das instituições na determinação das estratégias de inovação e internacionalização das 

empresas instaladas em Santa Catarina. Além disso, dada a particularidade do objeto de 

análise, a pesquisa recorreu tanto à literatura da área de economia, como da área de 

administração de empresas, criando uma base de intercâmbio de conhecimento e de métodos.  

3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA   

Freund e Simon (2000, p. 40) definem população e amostra de um estudo: 

 

Se um conjunto de dados consiste de todas as observações possíveis (concebíveis ou 
hipotéticas), é chamado de uma população; se um conjunto de dados consiste apenas de uma 
parte dessas observações, é chamado de uma amostra. 
 

Servindo-se desse conceito, a população do presente estudo é composta por todas as 

empresas estabelecidas no estado de Santa Catarina e que realizaram exportações diretas no 

ano de 2009.  

No ano de 2009, as empresas catarinenses exportaram um valor total de 

US$6.427.614.419 (FOB), respondendo por uma parcela de aproximadamente 4,2% das 

exportações brasileiras. Pela primeira vez, desde que o governo federal passou a divulgar os 

desempenhos estaduais, Santa Catarina apresentou um déficit na sua balança comercial, com 

as importações superando em pouco mais de US$ 855 milhões as exportações do estado. 

Adicionalmente, pela primeira vez em 10 anos, o volume exportado apresentou uma queda de 
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22,66% em relação ao ano de 2008 (MEURER, 2010). Os principais destinos das exportações 

foram Estados Unidos, Holanda, Argentina, Japão e Alemanha.  

Em relação ao fator agregado dos seus produtos, a pauta de exportações catarinenses 

apresenta um predomínio de produtos manufaturados, com a seguinte distribuição em 2009:  

  

Tabela 1 – Exportações catarinenses por fator agregado no ano de 2009  

Básicos 
Semimanufaturados Manufaturados Operações 

especiais 
Total* 

2.832.119 105.565 3.486.712 3.218 6.427.614 

44,06% 1,64% 54,25% 0,05% 100% 

Fonte: MDIC – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR Balança 
Comercial Brasileira: Valores mensais e acumulados. Disponível em 
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=2243&refr=1161. Acesso em 20 
mai 2009 (b).  
*valores em US$ 1.000 FOB 

 

Na tabela 2 estão listados os 10 principais produtos exportados pelas empresas 

catarinenses: 

 

Tabela 2 – Os 10 produtos mais exportados por SC  

PRODUTOS* 
JAN-DEZ 2009 

(A) 
JAN-DEZ/ 2008 

(B) 
 Variação 

% 

   US$/F.O.B.  US$/F.O.B. (A/B) 

Frango (carnes e miudezas)   1.444.657.703 1.748.680.436 -17,39 

Fumo   797.391.820 736.253.547 8,30 

Motores, transformadores  e geradores elétricos   382.685.367 530.868.134 -27,91 

Motocompressor hermético   343.813.165 409.686.353 -16,08 

Suínos (carnes, carcaças e miudezas)   304.143.777 400.956.306 -24,15 

Preparações aliment. e conservas de galos/galinhas   276.753.952 293.691.307 -5,77 

Móveis de madeira   211.603.430 261.955.899 -19,22 

Blocos de cilindros, cabeçotes, etc. para motores   120.444.398 245.231.628 -50,89 

Ladrilhos, cerâmicas, vidrados e esmaltados ou não   110.139.678 170.507.022 -35,40 

Portas, resp. caixilhos, alizares e soleiras de madeira   109.967.151 155.710.067 -29,38 
Fonte: MDIC – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR Balança 
Comercial Brasileira: Valores mensais e acumulados. Disponível em 
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=2243&refr=1161. Acesso em 20 
mai 2009 (b).  
*Obs: Para a seleção dos produtos foi utilizada a listagem dos 100 mais exportados e feita a soma de NCMs 
similares. 
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Na primeira etapa da pesquisa foram acessadas todas as empresas exportadoras com 

unidade instalada em Santa Catarina, sem distinção de volume exportado, porte da empresa ou 

setor de atividade. A base para identificação das empresas foi o relatório de empresas 

exportadoras por unidades da federação, disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior – MDIC (MDIC, 2009). A prática de utilizar relatórios 

previamente elaborados para identificação das amostras de estudos é comum na área de 

negócios internacionais, sendo que 33,7% dos artigos empíricos publicados nos principais 

periódicos especializados durante os anos de 1992 a 2003 utilizaram listas fornecidas por 

terceiros para definir suas amostras (YANG; WANG; SU, 2006).  

Constavam da relação do MDIC 1385 empresas que realizaram exportações diretas 

no ano de 2009 (MDIC, 2010). Considerando que há grupos econômicos que possuem mais 

de uma unidade no estado, foram aplicados dois filtros: nos casos em que se verificou 

repetição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ (Klabin, Seara), apenas uma 

unidade foi considerada, resultando na eliminação de 73 casos. Adicionalmente, os casos em 

que havia diferentes CNPJ, mas as unidades são reconhecidamente integrantes do mesmo 

grupo econômico (Petrobrás, Weg, Busscar) apenas uma unidade foi incluída na pesquisa, 

excluindo-se outros 19 casos. Assim, obteve-se um total de 1293 empresas convidadas a 

participar da pesquisa. Concluído o levantamento, obteve-se 74 respostas completas ao 

questionário. Dentre estas respostas 3 eram de empresas comerciais exportadoras (indicação 

no campo setor de atividade), que foram descartadas da pesquisa por não terem participação 

direta no processo produtivo e, por conseqüência, no desenvolvimento de inovações. 

Desta forma, o levantamento resultou numa amostra composta por 71 questionários 

completos, com um índice de respostas de 5,5%. Aplicando-se a fórmula de Barbetta 

(BARBETTA, 2003), obtém-se uma margem de erro equivalente a 11,6%. Levantamentos 

similares conduzidos no estado obtiveram padrões semelhantes em termos de número de 

respostas (FREITAG FILHO,2008; AMAL; RABOCH; TOMIO, 2010; FIESC, 2009). 

Para a segunda etapa, foi selecionada uma amostra de cinco empresas dentre as que 

participaram da primeira fase. A seleção baseou-se, inicialmente, no desempenho exportador, 

focando em empresas cujas exportações representassem mais de 30% do seu faturamento 

total. Adicionalmente, verificou-se dentre as empresas aquelas que se consideravam 

inovadoras, dando-se preferência às que atuassem na cadeia automotiva, por se tratar de uma 

cadeia produtiva globalizada e com demanda constante por inovações e melhorias de 
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desempenho de produto. Finalmente, foram selecionadas empresas de diferentes portes e 

segmentos dentro da cadeia produtiva.  

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

O detalhamento dos procedimentos em cada etapa do estudo está descrita a seguir: 

3.2.1 Etapa quantitativa 

A etapa 1 configurou-se como um levantamento, com dados coletados por meio de 

questionário disponibilizado em ambiente web, para preenchimento on-line.  

O questionário disponibilizado às empresas (Apêndice 1) foi composto por 20 

questões, distribuídas em 3 grupos: perfil da empresa, informações sobre as atividades de 

exportação e informações sobre as atividades relativas à inovação. Compunham o 

questionário questões abertas e questões fechadas utilizando escala Lickert de 1 a 7, com a 

opção “Não sei responder”, operacionalizada como valores neutros no decorrer das análises. 

As escalas indicadas apresentaram diferentes padrões de respostas, como 1 para Nenhuma 

influência e 7 para Muita influência1 ou 1 para Pouco importante e 7 para Muito importante, 

sempre atribuindo uma significância diretamente proporcional ao valor atribuído a cada item.  

O instrumento utilizado foi baseado em modelo similar utilizado em estudo prévio 

(MAIS et. al, 2009). Considerando as proposições a serem testadas no presente estudo, bem 

como a ampliação da revisão da literatura e a pesquisa documental que identificou os 

principais mecanismos formais de incentivo disponíveis para as empresas nas suas atividades 

de inovação e exportação, foram incluídas novas dimensões ao instrumento original. Tal 

processo se assemelha à sequência sugerida por Zou, Taylor e Osland (1998), em estudo que 

resultou na proposição de uma escala, denominada EXPERF, para medir o desempenho 

exportador de empresas. A partir de revisão da literatura, incluindo a identificação dos 

indicadores utilizados em estudos anteriores, elaboraram um questionário para aplicação de 

pesquisa survey, utilizando-se de escala Lickert (ZOU; TAYLOR; OSLAND, 1998). 

Antes de disponibilizar o questionário às empresas constantes do banco de dados da 

pesquisa, realizou-se um pré-teste com duas empresas exportadoras, solicitando que 

avaliassem o conteúdo do questionário, a clareza nas questões e o tempo necessário para o seu 
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preenchimento completo. Os dois respondentes relataram não ter encontrado dificuldades em 

responder à pesquisa e informaram um tempo médio em torno de 10 a 20 minutos. De posse 

desta avaliação, o questionário foi considerado adequado, sendo remetido às empresas das 

quais se possuíam dados de contato. 

Para convidar a participar da pesquisa, as empresas exportadoras receberam, por e-

mail, uma carta de apresentação da pesquisa com a solicitação para acessar o link e responder 

ao questionário. A carta ainda indicava a fonte de obtenção dos seus endereços eletrônicos, 

para identificarem que não se tratava de spam ou vírus e a opção de envio do questionário em 

arquivo eletrônico para preenchimento off-line ou em versão impressa, via fax. 

A primeira remessa de mensagens foi enviada em 25 de setembro de 2009. Além 

desta, foram encaminhadas mais duas remessas de mensagens, nos meses de outubro e 

novembro, reforçando o convite para as empresas que ainda não haviam respondido ao 

questionário. Dentre um total aproximado de 1400 endereços eletrônicos disponíveis em 

banco de dados obtido junto à Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC 

(FIESC, 2008) cerca de 300 foram recusados indicando endereço inválido ou inexistente.  

Para aproximadamente 100 empresas, classificadas entre as maiores exportadoras, o 

convite eletrônico foi acrescido de convite pessoal, por telefone, a um dos executivos da área 

de comércio exterior.  

A coleta de dados da primeira etapa foi encerrada em 10 de dezembro de 2009, com 

a participação de 71 empresas industriais. Nos casos de empresas que preencheram parte do 

questionário e, mais tarde, retomaram o preenchimento respondendo novamente às primeiras 

questões, a primeira informação foi mantida e complementada com a segunda parte, sendo 

descartados os novos valores quando houvesse duas respostas diferentes para a mesma 

questão. A fase seguinte foi destinada à preparação dos dados para a análise mediante a 

utilização de diferentes métodos estatísticos, possibilitando, deste modo, testar as proposições 

de trabalho por meio de um processo de análise dedutivo. 

 

3.2.1.1 Preparação dos dados e análises estatísticas 

 

Os dados obtidos originalmente por meio dos questionários foram sistematizados de 

maneira a possibilitar a utilização das ferramentas de análise estatística. A seguir, são 

detalhadas as interferências do pesquisador sobre os dados originais. 
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Mediante avaliação prévia, decidiu-se pela abordagem dos dados em termos de 

variáveis (cada subitem do questionário) e dimensões (grupos de questões), de acordo com o 

item a ser analisado e com as análises empregadas. A utilização das dimensões e a forma de 

obtenção dos dados baseou-se em comentários de Hair et. al. (2005). Em determinados casos, 

medidas multivariadas podem ser reunidas, resultando em medidas compostas para 

representar um conceito, com o objetivo de obter uma perspectiva mais ampla do respondente, 

utilizando-se de da resposta média ou típica de um conjunto de respostas (HAIR et. al., 2005). 

Desta forma, os dados numéricos receberam os seguintes tratamentos: 

 

Questão Tratamento Indicadores 
gerados 

Ano de fundação Cálculo da idade da empresa, desde o ano de fundação até 2009 idade  
Ano de início das 
exportações 

Cálculo da idade da empresa na época em que iniciou suas 
atividades de exportação  

inicx 

Cálculo da experiência da empresa em atividades de exportação, 
desde o ano de início até o ano de 2009 

expx 

Motivação para 
exportação  

Mantidos os dados originais, divididos em 8 itens expan; padin; 
acompc; oportp; 
clisol; oportr; 
interr; 
acessr. 

Estratégias de 
entrada em mercados 
estrangeiros 

As respostas foram classificadas adotando-se como prioritária a 
estratégia mais avançada em termos de internacionalização, desde 
que o respondente atribuísse, pelo menos, valor 3 à estratégia. 
Foram utilizados os seguintes critérios: 
Exportação através de terceiros – escala 2 
Exportação direta – escala 4 
Exportação por meio de aliança, licenciamento ou rede – escala 5 
Instalação ou aquisição de filial no exterior – escala 7 

expi; expd; expal; 
filial; (variáveis) 
estrat3 (dimensão) 

Critérios para seleção 
de mercados 

Mantidos os dados originais, divididos em 8 variáveis. exppe; exppr; 
operat; meres; 
parcni; simc; 
acord; pion. 

Mecanismos de 
incentivo à 
exportação  

Análises usaram variáveis e dimensão. Para variáveis, foram 
mantidos os valores originais. Para dimensão, adotou-se como 
critério de avaliação o volume de utilização dos mecanismos 
listados, obtido por meio do cálculo do somatório dos valores e 
divisão pelo número de mecanismos utilizados. 

segur; pdpmd; 
apexa; estgov; 
miss; embcon; 
draw; paieb; fngc; 
acce; finam; proex 
(variáveis) e 
mecexp5 
(dimensão) 

Diferencial 
competitivo  

Mantidos os dados originais, divididos em 7 itens inov61; preco; 
quali; flexi; 
cadlog; estmk; 
prodex. 

Inovações 
implementadas e 
efeito sobre 
exportações 

Análises usaram variáveis e dimensão. Para variáveis, foram 
mantidos os valores originais. Para dimensão, adotou-se como 
critério de avaliação o efeito das inovações implementadas. O 
resultado foi obtido por meio do cálculo do somatório dos valores 
e divisão pelo número de inovações informadas. 

inopr; novpr; 
mudte; certq; 
inoge; novca 
(variáveis) e 
Inova7 (dimensão) 

Continua 
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Continuação 
Questão Tratamento Indicadores 

gerados 
Número de países 
atendidos 

Atribuídos valores de acordo com a faixa indicada pela empresa: 
Até 3 países - escala 2 
De 4 a 10 países – escala 5 
Acima de 10 países – escala 7 

npaíses  

Intensidade 
exportadora 
(exportações sobre 
faturamento total) 

Atribuídos valores de acordo com a faixa indicada pela empresa: 
Até 10% - escala 2              
De 10 a 30% – escala 4 
De 30 a 50% – escala 6 
Acima de 50% – escala 7 
Para a análise discriminante e árvore de decisão, a variável foi 
transformada em categórica: 
Até 10% - baixo              
De 10 a 30% – médio 
De 30 a 50% – alto 
Acima de 50% – alto 

DESX (numérica) 
e DESXC 
(categórica) 

Quadro institucional 
para inovação 

Análises usaram variáveis e dimensão. Para variáveis, foram 
mantidos os valores originais. Para dimensão, adotou-se como 
critério de avaliação a percepção geral das empresas sobre os 
elementos listados. O resultado foi obtido por meio do cálculo do 
somatório dos valores e divisão pelo número de elementos 
avaliados. 

culti;empre; inctr; 
recpi; apoio; 
coopei; apl; rpri; 
siste; inorad 
(variáveis) e 
Instin10 
(dimensão). 

Mecanismos de 
incentivo à 
exportação  

Análises usaram variáveis e dimensão. Para variáveis, foram 
mantidos os valores originais. Para dimensão, adotou-se como 
critério de avaliação o volume de utilização dos mecanismos 
listados, obtido por meio do cálculo do somatório dos valores e 
divisão pelo número de mecanismos utilizados. 

leiino; leibem; 
pdpino; inpi; 
finep; bndes; 
cnpq; anpei 
(variáveis) e 
mecino11 
(dimensão) 

Diferenciação do 
produto 

Análises usaram variáveis e dimensão. Para variáveis, foram 
mantidos os valores originais. Para dimensão, adotou-se como 
critério de avaliação o grau de diferenciação percebido pelas 
empresas. O resultado foi obtido por meio do cálculo do 
somatório dos valores e divisão pelo número de itens avaliados. 

qualisa; dessup; 
prosus; proint; 
adappr (variáveis) 
e difer12 
(dimensão) 

Estratégias de 
cooperação para 
inovação 

Análises usaram variáveis e dimensão. Para variáveis, foram 
mantidos os valores originais. Para dimensão, adotou-se como 
critério de avaliação o nível de influência de diferentes parceiros 
para a inovação. O resultado foi obtido por meio do cálculo do 
somatório dos valores e divisão pelo número de parcerias 
informadas. 

cooin; cooir; 
coocpu; cooems; 
cooemd; coofo; 
coocl (variáveis)  
e cooper13 
(dimensão) 

Frequência de 
cooperação para 
inovação 

Análises usaram variáveis e dimensão. Para variáveis, foram 
mantidos os valores originais. Para dimensão, adotou-se como 
critério de avaliação o fato de as relações de cooperações estarem 
mais próximas de esporádicas ou sistemáticas. Obteve-se o 
resultado por meio do cálculo do somatório dos valores e divisão 
pelo número de parcerias avaliadas. 

fcooin; fcooir; 
fcoocpu; fcooems; 
fcooemd; fcoofo; 
fcoocl (variáveis)  
e freq14 

Papel das redes Análises usaram variáveis e dimensão. Para variáveis, foram 
mantidos os valores originais. Para dimensão, adotou-se como 
critério de avaliação a percepção geral das empresas sobre os 
elementos listados. O resultado foi obtido por meio do cálculo do 
somatório dos valores e divisão pelo número de elementos 
avaliados. 

refiin; reinpd; 
reinpc; recuin; 
reinme; reacex; 
remkin (variáveis) 
e rede15 
(dimensão) 

Continua 
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Conclusão 
Questão Tratamento Indicadores 

gerados 
Estratégia de busca 
por inovação 

As respostas foram classificadas adotando-se como prioritária a 
estratégia mais avançada em termos de estrutura e recursos 
envolvidos, desde que o respondente atribuísse, pelo menos, valor 
3 à estratégia. Foram utilizados os seguintes critérios: 
Pesquisa junto a clientes – escala 2 
Fornecedores ou adquire tecnologia pronta – escala 4 
Inserção em redes ou parceria específica – escala 5 
Equipe permanente de P&D – escala 7 

cminova16 

Receitas com 
produtos inovadores 

A partir dos dados absolutos obtidos das empresas, foram criadas 
faixas e atribuídos valores de acordo com os dados fornecidos: 
Até 10% - escala 2 
De 11 a 30% – escala 4 
De 31 a 50% – escala 6 
Acima de 50% – escala 7 

reprin 

Investimento em 
P&D 

A partir dos dados absolutos obtidos das empresas, foram criadas 
faixas e atribuídos valores de acordo com os dados fornecidos: 
Até 1% - escala 2 
De 1,01 a 5% – escala 5 
De 5,01 a 10%– escala 6 
Acima de 10% – escala 7 

invpd 

Capacitação 
tecnológica 

A partir dos dados absolutos obtidos das empresas, foram criadas 
faixas e atribuídos valores de acordo com os dados fornecidos: 
Até 1% - escala 2 
De 1,01 a 5% – escala 5 
De 5,01 a 10%– escala 6 
Acima de 10% – escala 7 

invct 

Patentes concedidas 
ou requeridas  

Mantidos os dados originais. patent 

Quadro 8 – Critérios de tratamento dos dados quantitativos 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota: ver legenda completa no Apêndice D. 

 

Dos questionários recebidos, foram considerados válidos todos aqueles cujos 

respondentes tivessem percorrido todas as questões, mesmo que houvesse questões 

assinaladas como Não sei responder. A avaliação dos dados disponíveis permitiu a 

identificação dos dados perdidos decorrentes das questões não respondidas. 

Das 118 variáveis e/dimensões avaliadas, houve 11 em que foram obtidos 100% das 

respostas, todas presentes na parte do questionário que tratou das características gerais da 

empresa e suas atividades de exportação. A maior dificuldade em obter dados concentrou-se 

nas informações sobre as atividades da empresa relacionadas à inovação, mas especificamente 

as variáveis reprin, invpd, invct e patent. Somando-se as empresas que não preencheram 

qualquer informação e aquelas que relataram não ter permissão para divulgação ou não dispor 

dos números, as informações sobre receita com produtos inovadores (reprin), investimento em 

P&D (invpd), capacitação tecnológica (invct) e número de patentes (patent) chegou a ser 

observada a ocorrência de 42 casos não respondidos, representando 60% da amostra. 
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Excluídas estas variáveis, a maior incidência de dados perdidos limitou-se a 23,9% dos casos, 

na avaliação do quadro insitucional para inovação. 

Ao avaliar o problema dos dados perdidos em um estudo, Hair et. al. (2005) propõem 

3 alternativas de tratamentos: 

Incluir nas análises exclusivamente as observações com dados completos; 

Desconsiderar os casos ou variáveis mais problemáticos; 

Utilizar métodos de atribuição de valor para os dados faltantes, sugerindo a 

substituição por um caso de fora da amostra; substituição por médias; atribuição por carta 

marcada; atribuição por regressão; ou atribuição múltipla, combinando diferentes métodos 

dentre os citados8. 

No presente estudo, as propostas foram avaliadas da seguinte forma: 

A utilização apenas de observações completas resultaria numa amostra de apenas 26 

casos, comprometendo a utilização de determinados casos de especial interesse para o estudo. 

Dentre os casos ou variáveis mais problemáticos, foram identificadas as variáveis 

reprin, invpd; invct e patent, por apresentarem taxas de dados perdidos superiores a 30%. 

Neste sentido, estas variáveis foram descartadas das avaliações que consideravam todas as 

observações da amostra, sendo incluídas apenas algumas avaliações em que seus números 

originais eram comparados diretamente com outras variáveis. Hair et. al. (2005) não 

estabelecem percentual aceitável, mas utilizam um exemplo em que descartam os dados com 

percentuais superiores a 50%. Dos casos restantes, a mais alta taxa de dados perdidos era de 

29,7% o que forneceu algum parâmetro para o critério ora adotado. 

Para as demais dimensões ou variáveis foram utilizados diferentes critérios, de 

acordo com o tipo de análise realizada. 

A primeira parte das análises consistiu na verificação das distribuições de frequência 

das variáveis, aplicada às questões sobre perfil geral da amostra, perfil da amostra em termos 

de relações com o mercado internacional, utilizando-se sempre dos dados originais fornecidos 

pelas empresas. Adicionalmente, foi calculada a média das demais variáveis pesquisadas, 

cujos resultados foram sistematizados na forma de gráficos de barras agrupados por dimensão.  

As demais análises buscaram identificar as dimensões ou variáveis com maior efeito 

sobre o desempenho exportador.  
                                                 
8 Para mais detalhes sobre os métodos de atribuição, ver Hair et. al. (2005), p. 61 a 63. 
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A utilização de diferentes ferramentas de análise baseou-se na intenção de buscar um 

encadeamento metodológico, iniciando sempre com a avaliação do modelo de abordagem 

(figura 1) e, na sequência, realizando as mesmas análises com os itens mais significantes da 

análise anterior, buscando reforçar ou rejeitar sua validade. 

Para identificar o modelo de regressão que representasse adequadamente as 

correlações entre as variáveis/dimensões foram mantidos os dados originais, de tal forma que 

parte dos casos foi desprezada, mas preservando o padrão dos dados efetivamente observados. 

O método de seleção de variáveis para inclusão no modelo de regressão foi a estimação 

stepwise. “[Neste método] Variáveis independentes são acrescentadas à medida que seus 

coeficientes de correlação parcial9 são estatisticamente significantes.” (HAIR et. al., 2005, p. 

133). De maneira análoga, variáveis podem ser eliminadas na medida em que a inclusão de 

outras variáveis tornam não significante seu poder preditivo dentro do modelo (HAIR et. al., 

2005). 

A seleção do modelo adotado no estudo utilizou como critério, além dos coeficientes 

de determinação (R2), a presença de variáveis ou dimensões estatisticamente significantes  

que apresentaram uma característica mais permanente em diferentes combinações. 

Adicionalmente, os resultados foram submetidos à análise discriminante, para 

verificar quais características mais distinguem as empresas da amostra nos diferentes níveis 

de desempenho exportador. Para aumentar o nível de acerto da função, as faixas de 

desempenho exportador foram transformadas em 3 variáveis categóricas: baixo (escala 2), 

médio (escala 4) e alto (escalas 6 e 7).  

A análise discriminante funciona para determinar uma variável estatística 

(combinação linear) de duas ou mais variáveis independentes que determinam a melhor 

discriminação entre grupos definidos a priori. “A discriminação é conseguida estabelecendo-

se os pesos da variável estatística para cada variável para maximizar a variância entre grupos 

relativas à variância dentro dos grupos.” (HAIR et. al., 2005, p. 209).   

Na sequência, os resultados da pesquisa foram utilizados para a construção de uma 

árvore de decisão. “A árvore de decisão é uma maneira gráfica, [...] de visualizar as 

consequências de decisões [...] bem como os eventos aleatórios relacionados.” 

(CASAROTTO FILHO, KOPITTKE, 2008, p. 365). Os ramos de uma árvore de decisão 

correspondem às diferentes possibilidades de decisão/ação e que conduzem à próxima 

                                                 
9 Grifo dos autores na obra original. 
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possibilidade ou ao desfecho do processo, que se caracteriza como um conjunto de grupos 

mutuamente excludentes. Caracteriza-se como uma técnica de mineração de dados cujo 

objetivo é, a partir da identificação da variável que melhor divide cada grupo, “[...] maximizar 

diferenças em uma variável dependente. (HAIR et. al., 2005, p.543). Na seleção da melhor 

árvore de decisão, deu-se preferência àqueles conjuntos que fornecessem melhores sequências 

que resultassem em desempenho alto. 

Finalmente, utilizou-se a correlação canônica para verificar se as variáveis relativas 

ao quadro institucional e a cooperação mantêm correlação com os indicadores de inovação, 

nos termos do modelo de abordagem proposto neste estudo (figura 1). 

Neste sentido, as variáveis independentes instin10, mecino11, cooper13 foram 

testadas com as variáveis dependentes inov61 e inova7. 

A opção pela correlação canônica se baseou no fato de que a ferramenta se 

assemelha à regressão múltipla, mas com a vantagem de verificar simultaneamente múltiplas 

variáveis dependentes. “[...] o procedimento envolve a obtenção de um conjunto de pesos para 

as variáveis dependentes e independentes que fornece a correlação simples máxima entre o 

conjunto de variáveis dependentes e o de variáveis independentes.” (HAIR et. al., 2005, p. 

33). 

3.2.2 Etapa qualitativa 

A etapa 2 constou de pesquisa documental e entrevista focada (YIN, 2005), apoiada 

por roteiro semi-estruturado (Apêndice B). Tendo em vista o interesse em explorar hipóteses 

não previstas pelo pesquisador, o roteiro serviu de orientação, mas não determinou o 

encaminhamento das entrevistas, sendo estimulada a livre expressão dos respondentes. 

Com o objetivo de sinalizar aos respondentes os tópicos da entrevista, o roteiro foi 

disponibilizado previamente a todos. Adicionalmente, os encontros foram precedidos de 

pesquisa documental sobre as empresas baseada, prioritariamente, em seus sítios 

institucionais, na internet. 

As entrevistas foram conduzidas de acordo com a disponibilidade dos respondentes. 

Em quatro empresas a entrevista foi realizada em uma de suas unidades locais, com registro 

em áudio. Na quinta empresa, cujo respondente atua em escritório no exterior, a entrevista foi 

realizada via chat. A duração das entrevistas variou de 40 minutos a 3 horas e todos os 
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respondentes autorizaram previamente o registro das entrevistas, entretanto nem todas as 

empresas autorizaram sua identificação neste trabalho. 

O objetivo desta etapa foi subsidiar o estudo do caso das empresas buscando avançar 

em relação aos resultados obtidos na etapa do levantamento, ao obter informações não 

previstas na etapa quantitativa do estudo e conhecer o histórico das empresas nas relações 

com o mercado externo, bem como sua avaliação sobre diferentes aspectos do quadro 

institucional no qual estão inseridas e o impacto da inovação sobre os seus negócios. As 

entrevistas ainda permitiram aprofundar a análise dos resultados estatísticos que rejeitaram 

abordagens do modelo proposto neste estudo. 

Os resultados das entrevistas foram avaliados mediante a estratégia analítica baseada 

nas proposições teóricas do estudo, servindo-se de uma estrutura de composição analítica 

linear. A análise dos dados iniciou com a categorização das respostas adotando como unidade 

de registro o tema, em detrimento das palavras. Segundo Bardin (2000, p. 105): “Fazer uma 

análise temática, consiste em descobrir os ‘núcleos de sentido’ que compõem a comunicação 

[...]”.   

As categorias escolhidas para orientar as análises foram as relações entre os 

elementos que compõem o modelo de abordagem proposto no estudo: quadro institucional, 

empreendedorismo (focando a inovação), redes e estratégias de internacionalização (figura 1).    

A apresentação dos resultados dentro do trabalho está centrada na interpretação do 

pesquisador. Uma versão concisa dos depoimentos consta do apêndice C, mantendo, na 

maioria dos casos, as expressões dos respondentes, mas de maneira resumida. Determinadas 

expressões foram mantidas na íntegra em função da importância atribuída a elas pelo 

pesquisador no contexto da análise. Nestes casos, as afirmações estão apresentadas entre 

aspas. 

3.2.3 Referências para o desenvolvimento dos instrumentos de coletas de dados 

Em todas as etapas do estudo foi adotada a intensidade exportadora (percentual de 

exportações sobre o total de vendas da empresa) como o indicador do desempenho exportador 

das empresas. Este procedimento se baseou em estudos prévios, já relatados no capítulo 2, e 

visa a contribuir para a utilização do indicador nos estudos dos negócios internacionais, 
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possibilitando melhor aproveitamento dos seus resultados para o desenvolvimento teórico 

desta área de pesquisa. 

Entretanto, este estudo reconhece a propriedade dos comentários de pesquisadores 

contrários à adoção de um único indicador do desempenho exportador, na medida em que se 

trata de um conceito multifacetado e que poderia ter seus melhores indicadores resultando de 

uma combinação de indicadores objetivos e subjetivos, reconhecendo que as exportações são 

afetadas, mas também exercem efeito sobre diferentes indicadores empresariais, como as 

próprias vendas da empresa para o mercado interno (SOUSA, 2004; SINGH, 2009). Todavia, 

a revisão dos estudos procedida durante esta pesquisa, não conseguiu identificar outros 

indicadores largamente aceitos e de fácil mensuração pelas empresas. Adicionalmente, 

experiências prévias demonstraram que os executivos brasileiros preferem não fornecer dados 

sobre lucratividade, valores de faturamento, investimentos e outros dados similares, por 

considerarem-nos dados estratégicos e/ou confidenciais. 

Em relação aos indicadores de inovação, o objetivo inicial da pesquisa era utilizar os 

mesmos indicadores utilizados para a elaboração do Índice Brasil de Inovação – IBI, 

desenvolvido por pesquisadores de um grupo de universidades no Brasil e que leva em conta 

os seguintes elementos: os valores despendidos pelas empresas em atividades necessárias para 

inovar; a qualificação dos recursos humanos empregados em atividades de P&D pela 

empresa; o impacto das inovações de produto sobre a receita líquida da empresa e a propensão 

da empresa em gerar patentes em relação ao número total de empregados (FURTADO ET. 

AL, 2007). A justificativa pela sua escolha recai sobre o fato de se tratar de componentes que 

são freqüentes em diferentes análises do grau de inovação de empresas, mas com uma 

combinação que valoriza tanto os esforços da empresa para inovar, quanto os resultados 

obtidos.  

A utilização destes indicadores ficou prejudicada em função da falta de dados 

fornecidos pelas empresas, pois os executivos nem sempre tinham permissão para divulgação 

dos dados. Além disso, houve relatos de empresas que informaram não dispor dos dados, 

tendo em vista que não realizam tais avaliações sobre o esforço para inovação. 

Levando em consideração as restrições observadas, os indicadores utilizados para 

avaliar o grau de inovação das empresas foram as percepções dos executivos sobre: a) as 

inovações que exerceram impacto sobre as exportações nos 5 anos anteriores à pesquisa 

(dimensão inova7); e b) o grau de diferenciação do seu produto percebido pelos executivos de 

comércio exterior (dimensão difer12). 
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Em relação ao quadro institucional, por se tratar de pesquisa limitada a uma única 

região, as avaliações levaram em conta os níveis de utilização dos mecanismos e órgãos 

formais de incentivo à inovação e à internacionalização e a percepção dos executivos sobre 

elementos subjetivos que compõem o quadro institucional e como se sentem favorecidos ou 

prejudicados por determinadas características. 

 O questionário do levantamento e o roteiro das entrevistas utilizados no estudo 

serviram-se dos seguintes construtos (quadro 10 e quadro 11): 

Variável     Significado    Referências Questões do instrumento de coleta 
Grau de inovação Indicadores sobre as 

atividades destinadas à 
geração de inovações, e 
nível de resultados 
obtidos. 

Furtado et. al. 
(2007) 

Informe o percentual do faturamento bruto de 
vendas nos últimos 3 anos (2006 a 2008) 
provenientes de produtos novos (lançados a 
partir de 2005). 
 
Indique o % faturamento investido em P&D 
(pesquisa, desenvolvimento, projetos) – 
equipe, estrutura, intercâmbio de profissionais. 
 
Informe o % faturamento investido em 
capacitação tecnológica. 
 
Total de patentes, no Brasil, depositadas e 
concedidas ou de depósitos ou registros de 
programas de computador (últimos 5 anos) 
Classifique o grau de diferenciação do seu 
produto em relação aos seguintes aspectos. 

Nível de atividade 
internacional 

Volume de vendas para 
o exterior e presença da 
empresa em diferentes 
mercados. 

Louter et. al. 
(1991),   
Roper e Love 
(2002), 
Ogunmokun e Ng 
(2004), Gomel 
(2005) 

Indique o percentual de exportação sobre o 
faturamento global da empresa nos últimos 3 
anos. 
 
Indique o número de países atendidos pela 
empresa atualmente nas suas atividades de 
exportação. 

Estratégia de 
entrada 

Impacto de diversos 
fatores sobre a 
definição de como, para 
onde e o que exportar. 

Rocha e Almeida 
(2006), Cyrino e 
Barcellos (2006), 
Ahroni (1999), 
Cheng e Yu 
(2008) 

Qual a influência dos seguintes fatores para a 
internacionalização da empresa? 
 
Quais as estratégias de entrada em mercados 
estrangeiros utilizadas pela empresa? 
 
Qual a importância dos seguintes fatores na 
seleção dos mercados estrangeiros? 
 
Qual o principal diferencial competitivo da 
empresa nas atividades com o exterior? 

Inserção em redes Papel das redes nas 
atividades de inovação 
e de internacionalização 
das empresas. 

Lundval (1992), 
Coviello e Munro 
(1995), Gulati, 
Nohria e Zaheer 
(2000), Oviatt; 
McDougall 
(1994), Loane e 
Bell (2006) 

Como se configuram as estratégias de 
cooperação para inovação com outros agentes 
do mercado? 
   
Qual a freqüência de cooperação para 
inovação com outros agentes do mercado? 
 
Em relação às redes nas quais sua empresa 
está inserida, pode-se afirmar. 

Continua
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Conclusão 
Variável     Significado    Referências Questões do instrumento de coleta 
Favorecimento do 
quadro 
institucional para 
inovação 

De que maneira o 
quadro institucional é 
percebido como 
favorável para 
atividades de inovação. 

Hollingsworth 
(2000), Lu, Tsang 
e Peng (2008), 
Cimoli et. al. 
(2007) 

Quais os mecanismos de incentivo à inovação 
utilizados pela empresa? 
 
Como a empresa avalia o quadro institucional 
brasileiro para inovação? 

Estratégias de 
inovação 

Como surge a inovação 
das empresas. 

Nonaka; 
Takeuchi (1997),  

Em relação à busca por inovação, com a sua 
empresa se organiza para obter os resultados 
desejados? 

Impacto do grau 
de inovação sobre 
o desempenho 
exportador  

Qual o efeito percebido 
nas exportações em 
função de inovações 
implementadas. 

De Negri e 
Freitas (2004), 
Roper e Love 
(2002) 

Indique o tipo de inovações geradas pela 
empresa nos últimos 5 anos relacionando o 
seu efeito sobre as atividades de exportação da 
empresa. 

Favorecimento do 
quadro 
institucional para 
exportação 

De que maneira o 
quadro institucional é 
percebido como 
favorável para 
atividades de 
exportação. 

Kshetri (2007), 
Ricart et. al. 
(2004), Cheng e 
Yu (2008), De 
Negri e Freitas 
(2004), 

Quais os mecanismos de incentivo à 
exportação utilizados pela empresa? 
 
Como a empresa avalia o quadro institucional 
brasileiro para exportação? 

Quadro 9 - Construtos utilizados para a elaboração do questionário 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Variável     Significado    Referências Questões no roteiro de entrevista 
Estratégia de 
entrada 

Impacto de diversos 
fatores sobre a 
definição de como, para 
onde e o que exportar. 

Rocha e Almeida 
(2006), Cyrino e 
Barcellos (2006), 
Ahroni (1999), 
Cheng e Yu 
(2008) 

A empresa possui estratégias definidas para a 
entrada em novos mercados? Como se dá a 
evolução do envolvimento da empresa nos 
mercados externos?  
 
Em relação a fatores determinantes para o 
desempenho exportador da empresa, como 
você avalia: c) Estratégia. 

Inserção em redes Papel das redes nas 
atividades de inovação 
e de internacionalização 
das empresas. 

Lundval (1992), 
Coviello e Munro 
(1995), Gulati, 
Nohria e Zaheer 
(2000), Oviatt; 
McDougall 
(1994), Loane e 
Bell (2006) 

Para contribuir no desenvolvimento das suas 
atividades internacionais, quais são os 
principais parceiros da empresa? De que 
forma se dá a interação e qual o principal 
objetivo das interações? 
 
Quais são as relações com universidades? 
 
A empresa está inserida em alguma rede de 
cooperação para inovação? 
 
Em relação a fatores determinantes para o 
desempenho exportador da empresa, como 
você avalia: a) Papel das redes: com 
fornecedores, clientes, concorrentes, estado, 
outros 

Favorecimento do 
quadro 
institucional para 
inovação 

De que maneira o 
quadro institucional é 
percebido como 
favorável para 
atividades de inovação. 

Hollingsworth 
(2000), Lu, Tsang 
e Peng (2008), 
Cimoli et. al. 
(2007) 

Quais são os atrativos percebidos em relação à 
região onde a empresa está localizada? De que 
forma esses atrativos contribuem para o 
crescimento da empresa?  

Impacto do grau de 
inovação sobre o 
desempenho 
exportador  

Qual o efeito percebido 
nas exportações em 
função de inovações 
implementadas. 

De Negri e 
Freitas (2004), 
Roper e Love 
(2002) 

Qual o papel que a inovação desempenha nos 
seus negócios?  
 

Continua 
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Conclusão 
Variável     Significado    Referências Questões no roteiro de entrevista 
Favorecimento do 
quadro 
institucional para 
exportação 

De que maneira o 
quadro institucional é 
percebido como 
favorável para 
atividades de 
exportação. 

Kshetri (2007), 
Ricart et. al. 
(2004), Cheng e 
Yu (2008), De 
Negri e Freitas 
(2004). 

Indique se você considera que o Brasil tem 
uma imagem que favorece ou prejudica as 
atividades internacionais de sua empresa, em 
termos de: Produtos; Empresas; Condução dos 
negócios; Governo, associações; Pesquisa e 
desenvolvimento; Costumes, hábitos e 
valores: 
 
Considerando que os itens acima compõem o 
ambiente institucional de uma sociedade, que 
aspectos ou mudanças do ambiente 
institucional brasileiro exercem maior efeito 
sobre as atividades internacionais da empresa? 
 
E quanto às instituições nos países de destino, 
elas limitam, favorecem e/ou implicam em 
ajustes nas estratégias de internacionalização? 
De que forma? 

Empreendedorismo De que maneira se 
manifesta o 
empreendedorismo na 
empresa e qual o seu 
efeito sobre o 
desempenho 
exportador. 

Oviatt; 
McDougall 
(1994); Knight; 
Cavusgil (1996 
Gabrielsson; 
Kirpalani (2004), 
Mathews; Zander 
(2007). 

de que forma você considera que a sua 
empresa manifesta as seguintes 
características: Disposição em assumir riscos; 
Proatividade; Inovação. 
 
Em relação a fatores determinantes para o 
desempenho exportador da empresa, como 
você avalia:  b) Caráter empreendedor da 
organização: disposição para assumir riscos, 
proatividade, inovação; 

Quadro 10 - Construtos utilizados para a elaboração do roteiro de entrevista 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

A necessidade de participação de executivos com amplo conhecimento da empresa 

restringiu a adesão à pesquisa, haja vista que diversos executivos indicaram que dependiam de 

informações da gerência ou diretoria para completar o questionário; 

Dificuldade em obter dados atualizados dos endereços eletrônicos das empresas 

exportadoras; 

Os profissionais de comércio exterior nem sempre estão a par dos processos de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação em suas empresas, bem como das relações 

estabelecidas com este fim; 

Diversas empresas relataram não possuir, ou não ter permissão para divulgar, dados 

específicos para gerar indicadores do esforço inovador (dispêndios em P&D e capacitação, 

faturamento com produtos inovadores, etc); 
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A falta de indicadores quantitativos inviabilizou o estabelecimento de uma relação 

direta entre o esforço inovador e o desempenho exportador das empresas;   

Empresas inovadoras podem estar utilizando outros canais de exportação, que não a 

exportação direta, de tal forma que não compuseram as amostras do presente estudo; 

A complexidade das relações entre os componentes do modelo dificulta a avaliação 

precisa do efeito de cada componente; 

Estudos longitudinais seriam recomendáveis para avaliar os efeitos das mudanças no 

quadro institucional e dos investimentos em inovação sobre o desempenho exportador; 

O quadro institucional é composto por vários elementos subjetivos, cuja avaliação 

precisa não foi possível por meio do presente estudo. Estudos comparativos poderiam ser 

mais recomendados para esse fim. 



4 RESULTADOS DA PESQUISA 

A apresentação dos resultados e suas análises seguiram a mesma sequência da 

pesquisa de campo. Desta forma, inicia-se com as análises dos dados quantitativos, para 

depois passar aos dados qualitativos, com a análise subsidiada, em parte, pelos resultados da 

etapa anterior.  

Os dados obtidos em cada etapa estão precedidos de uma caracterização do perfil das 

empresas respondentes. 

4.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

Os dados quantitativos foram obtidos por meio de questionário enviado a 1385 

empresas exportadoras localizadas em Santa Catarina e resultou numa participação de 71 

empresas respondentes, cujo perfil se apresenta a seguir: 

4.1.1 Perfil das empresas – características gerais 

Quanto ao setor de atuação, há 7 setores predominantes na amostra, conforme 

detalhamento no gráfico 1. Acrescenta-se que a distribuição das empresas por setor utilizou-se 

exclusivamente do número de ocorrências de empresas participantes, sem considerar aspectos 

como faturamento ou volume exportado, por exemplo. E ainda, há empresas que atuam em 

mais de um setor, sendo adotado no estudo aquele setor indicado pela empresa como sendo o 

prioritário.   

Observa-se uma distribuição relativamente equilibrada entre os quatro principais 

setores: madeireiro, têxtil e vestuário, metalmecânico e máquinas e equipamentos, que 

responderam, juntos, por 63% da amostra. 

A classificação Outros inclui empresas dos seguintes setores: plásticos, gráfica, 

produtos odontológicos, produtos de higiene, material hospitalar, tintas, produtos químicos, 

informática, eletrodomésticos e equipamentos aeroesportivos. 
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Gráfico 1 – Setores de atuação das empresas pesquisadas 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Utilizando o critério de classificação do porte das empresas do SEBRAE (2007)10 em 

relação ao número de empregados, verifica-se no gráfico 2 que as empresas participantes da 

pesquisa se caracterizam, prioritariamente, como sendo de médio ou grande porte. Com um 

total de 28 empresas de médio porte (40%) e 30 de grande porte (42,2%), as empresas com 

mais de 100 empregados representaram 82,2% do total da amostra. 

Dentre as empresas a de menor porte contava com 2 funcionários e a maior com 

59.000 funcionários na época do estudo, com uma média de 1.635 funcionários por empresa. 

 

Gráfico 2 – Porte das empresas em função do número de empregados 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O tempo de existência também foi pesquisado e os resultados apresentados estão 

classificados por faixas de 10 anos, conforme se verifica no gráfico 3. Embora a maioria das 

                                                 
10 Classificação: De 0 a 19 empregados - Microempresa; De 20 a 99 empregados - Pequeno Porte; De 100 a 499 
- Médio Porte; e Acima de 500 empregados – Grande Porte.  
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empresas tenha mais de 50 anos de existência (25), há um número similar de empresas de 

menos de 20 anos (24). 

Dentro da amostra, a empresa mais jovem tinha 6 anos de existência na época da 

pesquisa e a mais antiga tinha 127 anos. Destaca-se que das empresas mais antigas, 4 delas 

tinham mais de 100 anos de existência. Em média, a idade das empresas girou em torno dos 

42 anos. 

 

Gráfico 3 – Idade das empresas da amostra 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.1.2 Perfil das empresas em relação às atividades de exportação 

Além das caracteristicas gerais das empresas, apresentam-se os dados da amostra 

focando na atividade de exportação, com o objetivo de caracterizar a importância da atividade 

para as empresas, bem como a sua contribuição para o desempenho exportador do estado. 

A primeira informação diz respeito à idade das empresas na época em que iniciaram 

suas atividades internacionais. Há um predomínio de empresas que iniciaram suas 

exportações antes de completarem 10 anos de existência, sendo que esta faixa representa 

aproximadamente 43% da amostra total. Destaca-se, ainda, que dentre as 30 empresas desta 

faixa, 16 passaram a exportar nos 3 primeiros anos de existência, das quais 6 realizaram 

vendas para o exterior logo no seu primeiro ano de existência. 

Por outro lado, a empresa com maior tempo de existência ao iniciar suas atividades 

de exportação, contava, na época, com 90 anos. Acrescenta-se que se trata da empresa mais 

antiga da amostra, com 127 anos, conforme gráfico 3. 
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Gráfico 4 – Idade das empresas na época do início das exportações 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Complementando a informação sobre idade das empresas, segue a informação sobre 

a experiência da empresa nas atividades de exportação. Esta informação foi calculada a partir 

da data de início das exportações até o momento da pesquisa. 

A maior parte das empresas respondentes tem experiência de até 20 anos em 

exportações, com uma média 23 anos dentro da amostra. A empresa mais antiga no comércio 

exterior tinha 73 anos de experiência e a mais nova atuava há apenas 2 anos na atividade. 

Sobressaiu na análise dos dados que as 6 maiores empresas da amostra (com pelo 

menos 2.500 empregados) iniciaram suas atividades de exportação num período relativamente 

próximo, entre anos de 1960 e 1975.  

 

Gráfico 5 – Experiência das empresas nas atividades de exportação 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Dentre as empresas pesquisadas, várias delas atendem a mais de 50 países. 

Considerando-se as faixas indicadas no formulário de pesquisa, 60% da amostra atende mais 

de 10 países, conforme se observa no gráfico 6. 

Destaca-se que, embora a indicação de atuar em até 3 países possa sugerir uma 

importância menor da atividade exportadora, há 2 casos em que as receitas com as 

exportações representa mais de 50% do faturamento total da empresa. A mesma observação 

também é válida para 3 empresas que atendem de 4 a 10 países. 

 

Gráfico 6 – Classificação das empresas por número de países atendidos 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para avaliar a importância da atividade exportadora para as empresas pesquisadas, 

solicitou-se que elas indicasssem o percentual médio das receitas de exportação sobre o seu 

faturamento total nos 3 anos anteriores a pesquisa (2006 a 2008). Os resultados consolidados 

estão apresentados no gráfico 7 e demonstram uma maior participação de empresas cujas 

exportações representam menos de 10% do faturamento total, seguida por participações 

menores na medida em que cresce este percentual. 

 

Gráfico 7 – Distribuição das empresas da amostra por intensidade exportadora 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Finalmente, em relação ao volume total de exportações, não foi possível obter os 

dados efetivos de todas as empresas participantes, sendo utilizados, então, os valores 

disponíveis nos relatórios do MDIC (2009 d). 

Usando como referência os dados do ano de 2009, as empresas foram classificadas 

por faixas, obtendo a distribuição apresentada no gráfico 8. Quase a metade da amostra (49%) 

é caracterizada por empresas que exportaram entre US$1 milhão e US$10 milhões no ano. 

Dentre as empresas respondentes, 8 delas estão entre as 40 maiores exportadoras do 

estado e, neste caso, os valores efetivos puderam ser obtidos em relatórios do MDIC. Estas 8 

empresas foram responsáveis, em 2009, por 12,8% das exportações do estado, com um 

volume total de mais de US$820 milhões (FOB). 

 

Gráfico 8 – Distribuição das empresas da amostra por faixa de valor exportado 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.1.3 Análises dos dados quantitativos 

A análise dos dados incluiu diferentes tratamentos estatísticos, iniciando por uma 

avaliação do padrão típico de respostas para cada variável pesquisada, obtendo-se os 

resultados descritos a seguir. Os resultados estão apresentados de acordo com a média geral 

das empresas participantes, numa avaliação cuja escala era de 1 a 7. 
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4.1.3.1 Motivação para exportação 

Na questão que perguntou sobre os fatores que influenciam as empresas no 

movimento para a internacionalização sobressaíram o desejo de expansão do mercado e o 

interesse em obter imagem de empresa de padrão internacional. 

De maneira oposta, as redes aparecem com a avaliação mais baixa, seja em termos de 

identificar oportunidades ou no interesse das empresas em integrar redes internacionais. 

 

Gráfico 9 – Motivação das empresas para exportar 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

4.1.3.2 Estratégias de entrada em mercados estrangeiros  

A exportação direta aparece como a estratégia de entrada mais utilizada pelas 

empresas, seguida pela exportação através de agentes. As redes com objetivo de 

internacionalização aparecem como um elemento secundário, citado por apenas 8 empresas 

como tendo uma utilização média ou alta. De 63 avaliações desta variável específica, 50 

empresas indicaram não haver qualquer utilização deste mecanismo, especialmente entre 

empresas cujos produtos apresentam maior sofisticação tecnológica. Na utilização das redes, 

destacam-se as empresas do setor madeireiro.  

 

Gráfico 10 – Estratégias utilizadas para entrada em novos mercados 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.1.3.3 Critérios para seleção de mercados 

Para seleção dos mercados estrangeiros, prevalecem o fato de o mercado ser 

estratégico, as operações já existentes da empresa e a experiência profissional da equipe de 

exportação. Pode-se avaliar, adicionalmente, que um mercado pode se tornar estratégico em 

função das operações que a empresa já possui no exterior, justificando uma avaliação 

equivalente para as duas variáveis. 

Em relação à experiência profissional da equipe de exportação, pode-se sugerir que 

os profissionais sintam-se mais confiantes em ingressar em mercados já conhecidos, 

reduzindo a incerteza e a percepção de risco associadas a esses mercados. 

 

Gráfico 11 – Fatores determinantes na seleção de mercados 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.1.3.4 Mecanismos de incentivo à exportação 

Ao avaliar os mecanismos formais de incentivo à exportação, os itens que se 

destacam são aqueles relacionados mais diretamente a aspectos financeiros, especialmente o 

Drawback e os recursos de ACC e ACE. 

Entretanto, considerando que a avaliação focou na utilização e não na importância 

dos diversos mecanismos, é preciso levar em consideração o fato de que muitas empresas 

simplesmente não têm acesso a alguns dos itens avaliados, tanto por dificuldade e/ou custos 

envolvidos nas atividades, quanto por desconhecer a existência de parte deles.  
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Gráfico 12 – Nível de utilização dos mecanismos formais de incentivo à exportação 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.1.3.5 Diferencial competitivo na exportação 

Numa avaliação sobre os principais diferenciais competitivos nas atividades com o 

exterior, os respondentes consideram que a qualidade do produto e a flexibilidade nas 

negociações são seus pontos fortes. 

O fato de a qualidade do produto receber uma boa avaliação por parte das empresas 

guarda relação com o a indicação inicial de que a busca pela imagem de empresa de padrão 

internacional. Ao perseguir essa imagem, as empresas investem nos seus processos, atingindo 

níveis superiores em termos de qualidade. 

Adicionalmente, a flexibilidade nas negociações é uma característica que também foi 

citada nas entrevistas como uma característica favorável vinculada ao Brasil. Por ser 

considerado um povo simpático e amistoso, os executivos de exportação relataram facilidade 

de aproximação dos brasileiros junto a clientes de todo o mundo. 

 

Gráfico 13 – Diferenciais competitivos das empresas nas atividades de exportação 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.1.3.6 Inovações implementadas e efeito sobre exportações 

Em relação às inovações implementadas e o seu efeito nas vendas ao exterior, 

observa-se um equilíbrio entre os diferentes tipos de itens avaliados, mas com algum destaque 

para as inovações em produtos já comercializados. 

Essas avaliações reforçam as indicações do grupo anterior de variáveis. As inovações 

cujos valores estão acima da média são aquelas do tipo incremental e, portanto, similares à 

melhora na qualidade do produto. Trata-se de produtos já conhecidos dos clientes, mas que 

apresentam melhor desempenho ou novas funcionalidades, por exemplo. 

 

Gráfico 14 – Efeito das inovações sobre as exportações das empresas 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.1.3.7 Ambiente institucional para inovação 

De maneira geral, o ambiente institucional para inovação, no Brasil, recebeu uma 

avaliação fraca, caracterizando um ambiente pouco favorável ao desenvolvimento de 

inovações. 

Embora todos os itens tenham recebido avaliações nos valores intermediários da 

escala, o empreendedorismo recebeu uma avaliação um pouco melhor, reforçando uma 

imagem disseminada no Brasil de que somos uma nação empreendedora. 

A cultura de inovação e a cooperação entre empresas e instituições também 

aparecem com algum destaque em termos de favorecer a inovação. Entretanto, mais uma vez 

se recomenda que a análise leve em consideração aspectos que não estão explícitos nas 

respostas. Por exemplo, o país conta com leis de incentivo à inovação que incluem 

mecanismos de incentivo tributário e, conforme indicado no capítulo 3, há destinação de 

recursos para atividades de inovação, inclusive com algumas fontes não-reembolsáveis. 

Porém, muitas empresas não têm domínio sobre esses mecanismos e/ou têm dificuldades de 

acessá-los, o que justifica uma avaliação ruim de diversos itens listados. 
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Gráfico 15 – Avaliação de aspectos institucionais com efeito sobre a inovação 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.1.3.8 Mecanismos de incentivo à exportação 

Verifica-se que este foi o grupo de questões que recebeu a pior avaliação dentre 

todos os itens pesquisados. Em parte, uma explicação pode residir no fato de que os 

respondentes eram, prioritariamente, executivos da área de exportação e, portanto, dependiam 

de informação de outras áreas da empresa para fornecer os dados.  

Tal qual ocorreu em relação aos mecanismos de incentivo à exportação, a avaliação 

focou na utilização e não na importância dos diversos mecanismos, contribuindo, também, 

para uma possível avaliação menor dos itens. 

Dentre os mecanismos mais utilizados, sobressaem o registro de propriedade 

industrial no INPI e os fundos de financiamento do BNDES. Embora o grupo de respondentes 

apresente uma razoável variação em relação aos dois itens avaliados, observou-se que há um 

predomínio de empresas mais antigas, com idade em torno de 50 anos, que utilizam os dois 

mecanismos. No caso do BNDES, nenhuma empresa com menos de 10 anos estava no grupo 

que indicou alto nível de utilização dos recursos. 
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Gráfico 16 – Nível de utilização dos mecanismos formais de incentivo à exportação 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.1.3.9 Diferenciação do produto 

Quanto à diferenciação do seu produto, os respondentes destacaram a qualidade do 

produto, o desempenho superior (vinculado à tecnologia de ponta no questionário) e a 

capacidade de adaptação. Entretanto, o apelo sustentável e a possibilidade de integração do 

produto com outros componentes situam-se logo atrás dos demais. Essas avaliações indicam 

que os respondentes consideram que seus produtos apresentam um nível de diferenciação de 

médio para alto. 

 

Gráfico 17 – Percepção sobre a diferenciação do produto das empresas 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.1.3.10 Estratégias e frequência de cooperação para inovação 

Em termos de cooperação com diferentes agentes para fins de desenvolvimento de 

inovação, a prioridade das empresas está nas relações com clientes e fornecedores, seja em 

termos de estratégia (gráfico 18) ou de freqüência (gráfico 19). 

Tal avaliação é coerente com o padrão de respostas em relação ao tipo de inovação 

predominante (em produto já existente) e ao diferencial competitivo das empresas (qualidade 

do produto), tendo em vista que a interação concentra-se em atores da cadeia produtiva atual. 
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Ao priorizarem a cooperação com estes parceiros, cria-se uma tendência em 

melhorar ou agregar novas funcionalidades a produtos já existentes. Inovações mais 

significativas, com criação de novos mercados poderiam privilegiar a cooperação com centros 

de pesquisa e universidades, por exemplo, onde há maiores chances de desenvolvimento de 

produtos e processos efetivamente novos para o mercado a partir da interação com diferentes 

áreas de conhecimento ou de estudos complementares de áreas específicas. 

Embora se reconheça a possibilidade de as empresas gerarem internamente 

inovações relevantes para o mercado, entende-se que a interação com centros de pesquisa e 

universidade poderiam acelerar o processo e reduzir os custos, aumento as possibilidades de 

ganhos para as empresas ao mesmo tempo em que fortaleceria a cultura de inovação no meio 

acadêmico. Adicionalmente, a interação com estes agentes e com os organismos nacionais e 

regionais pode ampliar a possibilidade de acessar recursos mais baratos para a inovação ou 

fornecer as comprovações necessárias para utilização de benefícios fiscais para a atividade. 

 

Gráfico 18 – Atores com os quais as empresas cooperam para inovar 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Gráfico 19 – Frequência de cooperação com atores para geração de inovações 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.1.3.11 Papel das redes para inovação e exportação 

A avaliação dos respondentes sobre o papel das redes não revelou dados 

significativos para análise, haja vista que os valores atribuídos situaram-se, em média, 

exatamente no centro da escala. Adicionalmente, a mediana situa-se no mesmo ponto. 

A observação dos dados originais permite verificar que há uma grande variação em 

todos os itens avaliados, seja entre os casos ou entre as variáveis dentro de cada caso. 

 

Gráfico 20 – Efeitos das redes para inovar e exportar 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.1.3.12 Estratégia de busca por inovação 

O gráfico 21 confirma a importância dos clientes e fornecedores para busca de 

geração de inovações, entretanto, aparecem também a observação de tendências 

internacionais e a aquisição de tecnologias disponíveis. A observação de tendências mantém a 

característica de gerar inovações incrementais, por outro lado a aquisição de tecnologias 

poderia sugerir a possibilidade de inovações mais significativas. A exploração dos dados junto 

às empresas revelou que essa aquisição inclui os dois padrões: tanto a obtenção de 

propriedade sobre tecnologias exclusivas (especificamente uma matéria-prima) como a 

aquisição de máquinas e equipamentos para melhoria do processo produtivo, atingindo novos 

patamares de qualidade do produto final. 

Adicionalmente, mais da metade da amostra sinalizou a existência de equipe própria 

de pesquisa e desenvolvimento, entretanto, seu foco de concentração varia desde o 

desenvolvimento de tecnologia de ponta até a criação de novos modelos e desenhos para os 

produtos regularmente comercializados, como em alguns casos de indústrias têxteis e do setor 

madeireiro, por exemplo. 
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Gráfico 21 – Utilização de estratégias e investimentos para gerar inovação 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.1.3.13 Outros indicadores de inovação 

Os indicadores apresentados sinalizam para a importância econômica e para o nível 

de investimento das empresas em atividades relacionadas à inovação, entretanto, esclarece-se 

que os dados não refletem toda a amostra do estudo, pois o seu preenchimento limitou-se a 

aproximadamente 50% dos casos. Diversas empresas relataram não possuir os dados ou não 

serem autorizadas a divulgá-los. 

 

4.1.3.13.1 Receitas com produtos inovadores 

Analisando as informações de 46 respondentes, as receitas com produtos inovadores 

lançados a partir de 2005 representaram um percentual inferior a 10% para quase metade das 

empresas.  

 

Gráfico 22 – Percentual da receita total obtida com produtos inovadores 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.1.3.13.2 Investimento em P&D 

Em relação aos investimentos em P&D, obteve-se a resposta de 40 empresas. Os 

investimentos relatados variaram de 0,2 a 30%, com uma concentração de respondentes na 

faixa entre 1,01 e 5%, na qual se situam 20 empresas. 

 

Gráfico 23 – Percentual do faturamento total investido em P&D 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
4.1.3.13.3 Capacitação tecnológica 

As mesmas empresas que responderam sobre o investimento em P&D forneceram 

dados sobre seus investimentos em capacitação tecnológica11. De maneira similar ao item 

anterior, os investimentos relatados variaram de 0,2 a 30%, embora estes números não se 

refiram às mesmas empresas. Repete-se a concentração de respondentes na faixa entre 1,01 e 

5%, mas com um crescimento de empresas classificadas na faixa de até 1% de investimento. 

 

 

Gráfico 24 – Percentual da receita total investido em capacitação tecnológica 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

                                                 
11 No questionário, a capacitação tecnológica foi definida como sendo o desembolso total com qualificação 
profissional dos funcionários para atividades relativas a P&D e implantação de inovações, calculado em relação 
ao faturamento bruto da empresa. 
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4.1.3.13.4 Patentes concedidas ou requeridas 

Questionadas sobre o número de patentes concedidas ou depositadas pela empresa 

nos 5 anos anteriores à pesquisa, apenas 28 empresas forneceram seus dados, sendo que a 

metade delas informou não possuir ou ter depositado patentes. Dentre as demais, 4 

informaram possuir 1 patente e 5 empresas relataram possuir  10 ou mais patentes registradas 

em seu nome. Uma empresa se destacou na amostra por informar a existência de 888 patentes.  

4.1.4 Estimação do modelo 

O tratamento estatístico dos dados incluiu diferentes técnicas, com o objetivo de 

reforçar a validade dos resultados encontrados, conforme detalhamento a seguir.  

No processo de identificação das variáveis com maior efeito sobre o desempenho 

exportador das empresas pesquisadas, o primeiro conjunto estudado, por meio de regressão 

múltipla, foram os indicadores que correspondem ao modelo de abordagem proposto para o 

estudo (figura 1). 

O modelo proposto e as correlações entre os componentes podem ser representados 

pela Função 1, no qual o desempenho exportador (DESX) representa a variável dependente e 

as variáveis independentes incluem a estratégia de internacionalização (estrat3), os 

mecanismos de incentivo à exportação (mecexp5), produto inovador como diferencial 

competitivo (inov61), inovações implementadas (inova7), quadro institucional favorável à 

inovação (instin10), mecanismos de incentivo à inovação (mecino11), diferenciação do 

produto (difer12), cooperação para inovação (cooper13) e inserção em redes (rede15). De 

acordo com as proposições teóricas, todas as variáveis deveriam ter um impacto positivo 

sobre o desempenho exportador. 

 

(1)  DESXi = f (estrat3i, mecexp5i, inov61i,inova7i, instin10i, mecino11i, difer12i, cooper13i, 

rede15i) 

  

Embora o modelo tenha obtido coeficientes significantes em algumas variáveis 

(tabela 3), o modelo completo não apresentou significância estatística ao nível de 5%. O 

coeficiente de determinação R2 foi de 0,2199 e o coeficiente de correlação r de +0,46903, com 
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um erro padrão residual de 1,85957 a partir da análise de 56 casos com as informações 

completas. 

Tabela 3 – Resumo dos coeficientes de correlação da função proposta 
Variável Coeficiente D. padrão Estatística t (*) Signif. Esquerdo IC (**) Direito IC (**) 
Constante +5,48236 1,71385 +3,199 Sim 2,03255 8,93216 
estrat3 -0,131587 0,218757 -0,602 Não -0,571923 0,308749 
mecexp5 +0,720942 0,302696 +2,382 Sim 0,111647 1,33024 
inov61 -0,386636 0,199621 -1,937 Não -0,788453 0,0151812 
inova7 -0,175259 0,345433 -0,507 Não -0,87058 0,520062 
instin10 +0,0658219 0,226436 +0,291 Não -0,38997 0,521614 
mecino11 -0,338166 0,276558 -1,223 Não -0,894849 0,218516 
difer12 +0,261223 0,311807 +0,838 Não -0,366412 0,888859 
cooper13 +0,185633 0,256356 +0,724 Não -0,330386 0,701651 
rede15 -0,392953 0,189996 -2,068 Sim -0,775396 -0,0105097 

*t crítico (signif.) = +/-2,0129 **(IC = Intervalo de confiança) 

 

A sequência da estimação de modelos adequados de regressão múltipla, avaliando 

diferentes combinações de variáveis e dimensões, resultou na seleção da função 2: 

(2)  DESXi = f (expdi, simci, drawbi, accei, qualii, inova7i, difer12i) 

 

Onde: 

DESX: Desempenho exportador (intensidade exportadora) 

expd: Exportação direta (estratégia de entrada em novos mercados)  

simc: Similaridades culturais em relação ao Brasil (critério de seleção de mercados)  

draw: Drawback (mecanismos de incentivo à exportação)  

acce: ACC e ACE (mecanismos de incentivo à exportação)  

quali: Qualidade do produto (diferencial competitivo nas exportações) 

inova7: Inovações implementadas  

difer12: diferenciação do produto. 

As variáveis/dimensões analisadas permitiram a utilização de 60 casos e geraram um 

coeficiente de determinação R2 de 0,60176 e um coeficiente de correlação r igual a +0,77573. 

Tais resultados apresentam uma significância estatística ao nível de 5% e um erro padrão 

verificado residual de 1,31847.  

O detalhamento acerca dos coeficientes da equação está descrito na tabela 4: 
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Tabela 4 – Resumo dos coeficientes de correlação entre as variáveis que mais afetam o 
desempenho exportador 
Variável Coeficiente D. padrão Estatística t (*) Signif. Esquerdo IC (**) Direito IC (**) 
Constante +1,73824 1,50001   +1,159 Não -1,27175 4,74824 
expd -0,439716 0,113918   -3,860 Sim -0,668309 -0,211122 
simc -0,292742 0,096635   -3,029 Sim -0,486655 -0,0988302 
draw +0,25522 0,0825486   +3,092 Sim 0,0895743 0,420866 
acce +0,326053 0,075832   +4,300 Sim 0,173885 0,478221 
quali +0,840561 0,221042   +3,803 Sim 0,397007 1,28412 
inova7 -0,685093 0,214046   -3,201 Sim -1,11461 -0,255579 
difer12 +0,38418 0,192646   +1,994 Não -0,00239137 0,770752 

*t crítico (signif.) = +/-2,00665 **(IC = Intervalo de confiança) 

 

Observa-se que as variáveis que mais exercem influência positiva sobre o 

desempenho exportador das empresas são a utilização de mecanismos de incentivo à 

exportação, como drawback e ACC/ACE (draw e acce), juntamente com a qualidade do 

produto (quali). Estes resultados são convergentes com pesquisa anterior junto a PME 

brasileiras (KLOTZLE, THOMÉ, 2006) que também identificaram estas variáveis como 

determinantes, entre outras, do desempenho exportador das empresas daquele estudo. 

Ressalta-se a presença de variáveis com uma correlação negativa dentro do modelo 

expd, simc e inova7), além de uma variável não significativa (difer12), mas cuja inclusão se 

justifica por exercer efeito sobre a equação de regressão.  

A verificação de correlação negativa entre inovação (inova7) contraria a expectativa 

da fase inicial deste estudo e os resultados de estudos relatados na revisão da literatura, 

demandando uma avaliação mais detalhada. Observando-se os questionários recebidos, 

ponderou-se que a inovação não estaria relacionada a um desempenho inferior, mas que 

desempenhos superiores não estão necessariamente ligados à geração de inovações.  

Por outro lado, a correlação negativa da estratégia de exportação direta (expd) e das 

similaridades culturais como critério de seleção de mercados (simc) pode sugerir que as 

empresas com desempenho superior estejam num estágio mais avançado de 

internacionalização, optando por estratégias mais avançadas, como alianças e instalação de 

filiais, bem como utilizam critérios mais sofisticados para selecionar novos mercados, 

buscando mercados maiores ou com importância estratégica para a empresa. 

Para complementar os resultados encontrados nas regressões múltiplas, procedeu-se 

à análise discriminante, buscando identificar a variável estatística que apresentasse o maior 

percentual de acerto na classificação dos casos. 
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A utilização dos indicadores propostos no modelo de abordagem não se mostrou 

adequada, pois seu nível de acerto ficou restrito a 57,1% dos casos, de tal forma que a 

combinação foi descartada. A tabela 5 apresenta as funções relativas a estas variáveis: 

 

Tabela 5 – Funções discriminantes e autovalores dos componentes do modelo de 
abordagem 

Coeficiente Função 1 Função 2 
estrat3 -0,2274  0,1329 
mecaexp5  0,3139 -0,8888 
inov61  0,0946  0,4712 
inova7 -0,1725  0,1641 
instin10 -0,1109 -0,0788 
mecino11 -0,2137  0,4496 
difer12 -0,0714 -0,4284 
cooper13  0,2539 -0,2467 
rede15  0,5291  0,5021 
Autovalor  0,5683  0,2592 
Capac.Discr.   68,7%   31,3% 

Uma função discriminante que apresenta melhor efeito para a classificação das 

empresas da amostra foi obtida utilizando-se as variáveis que compuseram a regressão 

múltipla selecionada neste estudo. 

A combinação dessas variáveis configurou um nível de acerto de 71,7% da amostra, 

com os melhores resultados nos grupos 0 - fraco (83,3%) e 2 - alto (76,9%).  As funções 

discriminantes estão demonstradas a seguir.  

 

Tabela 6 – Funções discriminantes e autovalores das variáveis que mais afetam o 
desempenho exportador 

Coeficiente Função 1 Função 2 
expd -0,4065  0,5487 
simc -0,2916 -0,0813 
draw  0,2501 -0,0141 
acce  0,3201  0,2424 
quali  0,8626  0,2528 
inova7 -0,6411  0,2610 
difer12  0,4341 -0,4728 
Autovalor  1,2750  0,1998 
Capac.Discr.   86,5%   13,5% 

 

De acordo com as funções, é possível observar que a variável quali, associada à 

qualidade do produto exportado, caracteriza-se como aquela que mais distingue os casos 

dentro das 3 categorias de desempenho exportador. Este resultado reforça o resultado da 
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regressão sobre a importância da variável, embora as duas técnicas de análise tenham funções 

diferenciadas entre si. 

Assumindo-se como adequada a função apresentada, o mapa territorial 

correspondente está demonstrado a seguir: 

 

Figura 2 – Mapa territorial das variáveis que mais afetam o desempenho exportador 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A análise posterior constou da construção de uma árvore de decisão, cuja seleção de 

variáveis é definida pelo pesquisador. As primeiras variáveis testadas foram aquelas presentes 

no modelo de abordagem proposto (figura 1), seguidas por aquelas identificadas na regressão 

múltipla e reforçadas pela análise discriminante, entretanto, tais conjuntos não foram os mais 

adequados para a presente abordagem. 

As variáveis diferem daquelas adotadas como sendo as que melhor explicam os 

resultados no desempenho exportador por se tratar de uma distinção de grupos consistentes 

em seus atributos, mas com diferentes resultados em termos de variável dependente. 

A árvore de decisão identificada como sendo a que melhor discriminou os grupos de 

acordo com as ações foi obtida com a seleção das seguintes variáveis: número de funcionários 

(func), exportação através de terceiros (expi), exportação direta (expd), exportação por meio 

de aliança, licenciamento ou rede (expal), filial no exterior (v35), utilização de ACC/ACE 

(acce), qualidade do produto (quali), quadro institucional favorável à inovação (instin10C), 
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mecanismos de incentivo à inovação (mecino11C), cooperação para inovação (cooper13) e 

estratégias aceleradas de internacionalização por meio da inserção em redes (reacex) e a sua 

representação gráfica é a que segue. 

 
reacex > 6   »  médio (9,46667/2,5) 
reacex <= 6  
| acce <= 4  
| | expal > 6   »  alto (3,26539/1,3) 
| | expal <= 6  
| | | v35 > 1   »  baixo (8,91784/2,6) 
| | | v35 <= 1  
| | | | acce <= 3   »  baixo (15,1668/8,3) 
| | | | acce > 3   »  médio (5,29002/2,7) 
| acce > 4  
| | cooper13 > 5   »  médio (2,47671/1,5) 
| | cooper13 <= 5  
| | | quali <= 5  
| | | | expi <= 2   »  baixo (2/1,0) 
| | | | expi > 2   »  alto (2,31117/1,4) 
| | | quali > 5  
| | | | expd <= 6   »  alto (12/1,3) 
| | | | expd > 6  
| | | | | mecino11C = médio  »  alto (4/2,2) 
| | | | | mecino11C = intenso  »  alto (0) 
| | | | | mecino11C = raro 
| | | | | | func <= 550   »  alto (3,23873/1,5) 
| | | | | | func > 550   »  médio (2,86667/1,1) 
 
Figura 3 – Árvore de decisão que explica o desempenho exportador da amostra 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Adotou-se a versão simplificada da árvore por reduzir de 35 para 24 o seu número de 

nós com o aumento de apenas 1 erro (de 10 erros antes da poda para 11 erros depois da poda).  

Assumindo como adequada a árvore apresentada, é possível identificar as seguintes 

regras: 

Regras finais para a árvore 0: 
 
Regra 18: SE 
 reacex > 6 
ENTÃO 
 DESXC = médio [FC* = 84,1%] 
 
Regra 17: SE 
 acce > 4  &  cooper13 > 5 
ENTÃO 
 DESXC = médio [FC = 82,0%] 
 
Regra 15: SE 
 func > 550  &  mecino11C = raro  &  expd > 6  &  quali > 5 
ENTÃO 
 DESXC = médio [FC = 75,8%] 
 
Regra 7: SE 
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 expi <= 3  &  expal <= 6  &  v35 <= 1  &  acce > 3  &  acce <= 4 
ENTÃO 
 DESXC = médio [FC = 63,0%] 
 
Regra 8: SE 
 expi > 3  &  acce <= 4 
ENTÃO 
 DESXC = baixo [FC = 67,5%] 
 
Regra 13: SE 
 expd <= 6  &  acce > 4 
ENTÃO 
 DESXC = alto [FC = 89,9%] 
 
Regra 14: SE 
 func <= 550  &  acce > 4  &  quali > 5  &  cooper13 <= 5 
ENTÃO 
 DESXC = alto [FC = 88,2%] 
 
Regra 10: SE 
 expal > 6  &  acce <= 4 
ENTÃO 
 DESXC = alto [FC = 63,0%] 
 
Regra 4: SE 
 expi <= 1  &  instin10C = neutro 
ENTÃO 
 DESXC = alto [FC = 61,2%] 
Quadro 11 – Regras que determinam o desempenho exportador da amostra 
Fonte: Dados da pesquisa. 
* FC = Fator de certeza 

 

A tabela 7 apresenta a avaliação das regras e sua eficiência para distinguir os grupos. 

Tabela 7 – Avaliação das regras e eficiência para distinção dos grupos 
Regra Tamanho Erro Usada Incorreto Vantagem Classe 
  18    1  15,9%    8     0 (0,0%)     3% (3|0) médio 
  17    2  18,0%    2     0 (0,0%)     2% (2|0) médio 
  15    4  24,2%    4     0 (0,0%)     4% (4|0) médio 
   7    5  37,0%    3     0 (0,0%)     3% (3|0) médio 
   8    2  32,5%    9     0 (0,0%)     0% (0|0) baixo 
  13    2  10,1%   13     0 (0,0%)     6% (6|0) alto 
  14    4  11,8%    4     0 (0,0%)     4% (4|0) alto 
  10    2  37,0%    3     0 (0,0%)     3% (3|0) alto 
   4    2  38,8%    6     1 (16,7%)     5% (5|0) alto 

A partir das regras obtidas, e da avaliação sobre sua adequação, obtém-se dois 

padrões prioritários entre as empresas com alto desempenho exportador, descritas na regra 13 

(Regra 13: SE expd <= 6  &  acce > 4 ENTÃO DESXC = alto [FC = 89,9%]), relacionando 

um alto desempenho exportador (DESXC) à média ou baixa utilização de exportação direta 

(expd) e alta utilização de recursos de ACC/ACE (acce) e  na regra 14 (Regra 14: SE func <= 

550  &  acce > 4  &  quali > 5  &  cooper13 <= 5 ENTÃO DESXC = alto [FC = 88,2%]), 

relacionando um alto desempenho exportador (DESXC) às empresas do grupo com 550 
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funcionários ou menos, alta utilização de recursos de ACC/ACE (acce), alta qualidade do 

produto (quali) e média ou baixa cooperação (cooper13). 

Finalizando as análises estatísticas, e considerando que dentro do modelo proposto 

neste trabalho a inovação é uma medida endógena que resulta de outros componentes do 

modelo (empreendedorismo, redes e quadro institucional), julgou-se necessário verificar a 

existência de correlação entre eles. Por haver mais de uma variável dependente para medir a 

inovação, foi empregada a técnica de correlação canônica. O cálculo da correlação canônica 

entre as variáveis que compõem o modelo foi obtido a partir da função 3.  

 

(3)  INOVAi  = f (instin10i, mecino11i, cooper13i, refiini, reinpdi, reinpci, recuini) 

 

Onde: 

INOVA: inov61 (produto inovador) e inova7 (inovações implementadas) 

instin10: Quadro institucional favorável à inovação 

mecino11: Mecanismos de incentivo à inovação 

cooper13: Cooperação para inovação 

refiin: Acesso a fontes mais vantajosas de crédito e financiamento para inovação (papel das 

redes) 

reinpd: Favorecimento para o desenvolvimento de inovações de produto (papel das redes) 

reinpc: Favorecimento para o desenvolvimento de inovações de processo (papel das redes) 

recuin: Redução do custo da inovação (papel das redes) 

A função apresentou uma correlação canônica de 0,645056 e valor –P 0,0098, 

permitindo afirmar que o conjunto tem uma correlação estatisticamente significante ao nível 

de 95% de confiança. 

Verifica-se que a inovação apareceu com uma correlação maior com os elementos 

relacionados aos mecanismos formais e à cooperação com diferentes atores.  Por outro lado, o 

nível de inovação da empresa guarda correlação negativa com o quadro institucional em geral, 

da mesma forma como acontece em relação ao papel das redes para reduzir os custos e/ou 

acessar fontes de recursos mais vantajosas para a inovação. 
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Ao avaliar tais resultados, é necessário ter claro que as correlações negativas, nestas 

circunstâncias, não significam, necessariamente, que os elementos do quadro institucional e as 

redes prejudiquem o desenvolvimento de inovações. Procedendo-se à avaliação detalhada dos 

questionários, o que se pode presumir é que mesmo as empresas que promovem inovações 

mais significativas não conseguem perceber vantagem em interagir com outros atores nos 

processos de P&D ou na regulamentação de Propriedade Industrial. Além disso, não 

percebem apoio do governo e outros organismos interessados em promover a inovação.  

4.2 ESTUDO DE CASOS 

Passa-se, agora, à apresentação dos dados obtidos na etapa de estudo de casos, 

iniciando pela caracterização das empresas antes de apresentar os resultados das entrevistas. 

4.2.1 Perfil das empresas participantes da etapa qualitativa 

Alfa 

Empresa brasileira, fundada em 1946, atuando exclusivamente no setor 

automobilístico, realizando exportações desde 1968. No segundo semestre de 2009 a empresa 

contava com aproximadamente 4200 funcionários.  

No mesmo período, estavam em operação 4 unidades produtivas no Brasil e 2 

unidades produtivas no exterior, ambas na América Latina. Mas a empresa já contou com 

outras unidades no exterior, inclusive na Europa. 

Os produtos da empresa estão presentes em 55 países, com a maior concentração nos 

países da América Latina e África, além de Dubai e Austrália. As receitas com exportações, 

nos últimos 10 anos, variaram em torno de 60% do faturamento total, embora, em termos de 

volume, esse índice fique próximo de 50%. 

 

Beta 

Empresa brasileira, fundada em 1960, atua exclusivamente no setor automobilístico e 

iniciou suas exportações em 1976. No segundo semestre de 2009 a empresa possuía um 

quadro de 900 funcionários. 
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A empresa possui 2 unidades produtivas no Brasil e conta com 3 unidades no 

exterior, sendo um centro de distribuição nos Estados Unidos, e escritórios comerciais na 

Alemanha e na China. 

A empresa comercializa seus produtos em mais de 50 países, estando presente em 

todos os continentes. As receitas com as exportações nos últimos 3 anos representaram um 

percentual em torno de 60% do faturamento total da empresa. 

 

Gama 

Empresa nacional, fundada em 1938. Atua no setor metal-mecânico, com receitas 

oriundas, predominantemente, de empresas automotivas (80%) e realiza exportações desde 

1960. No segundo semestre de 2009, a empresa contava com 6800 funcionários. 

Sua produção concentra-se em duas unidades, em diferentes estados brasileiros. No 

exterior, a empresa conta com 4 unidades, sendo 2 escritórios de vendas, 1 centro de 

distribuição e vendas e 1 unidade que comercializa e conta com um pequeno volume de 

produção própria. A empresa atende a mais de 40 países, estando entre as cinco maiores 

empresas do mundo no seu setor de atividade. As exportações são responsáveis por um 

percentual em torno de 55% do seu faturamento total. 

 

Delta 

Subsidiária de empresa multinacional de origem alemã, fundada em 1958, a empresa 

atua exclusivamente no setor automobilístico e a unidade brasileira foi instalada no ano de 

2000. No segundo semestre de 2009, a unidade brasileira contava com aproximadamente 100 

funcionários. 

A unidade catarinense é a única no Brasil e suas atividades se concentram na 

produção de peças projetadas pela equipe de engenheiros da matriz, com algumas ações 

incipientes de desenvolvimento próprio em parceria com clientes nacionais e estrangeiros. 

A empresa é líder mundial no seu segmento, estando presente em todos os 

continentes, entretanto o abastecimento dos mercados acontece quase exclusivamente a partir 

da matriz. As exportações da subsidiária brasileira caracterizam-se prioritariamente como 

comércio intra-firma e representam de 30 a 50% do faturamento total da unidade. 



109 

Ômega 

Empresa brasileira, fundada em 1924. Atua no setor metal-mecânico, atendendo 

diferentes setores como os de geração de energia, mineração e a indústria automobilística. 

Iniciou suas exportações no ano de 1985. No segundo semestre de 2009, a empresa contava 

com 800 funcionários. 

Atualmente, a produção da empresa está concentrada em uma unidade no Brasil. A 

empresa atende mais de 20 países em todos os continentes e suas exportações são 

responsáveis por aproximadamente 35% do seu faturamento total.  

4.2.2 ANÁLISES QUALITATIVAS 

A seguir, estão demonstradas as análises qualitativas realizadas a partir das 

entrevistas com as cinco empresas apresentadas previamente. O resumo das entrevistas que 

subsidiaram as análises constam do apêndice C.  

 

4.2.2.1 O quadro institucional e seu efeito sobre as atividades internacionais 

 

A partir das entrevistas, pode-se estimar uma avaliação geral do quadro institucional 

brasileiro utilizando-se as componentes propostas por Hollingsworth (2000) de acordo com os 

comentários mais recorrentes entre os respondentes: 

 

4.2.2.1.1 Instituições 

O Brasil é reconhecido no exterior como uma nação de pessoas simpáticas e 

amistosas. Associando-se o fato de não se envolver em conflitos armados e não ser um país 

colonizador, essas características facilitam o acesso dos negociadores brasileiros aos 

compradores estrangeiros. A criatividade e a flexibilidade dos brasileiros na condução dos 

negócios também exercem um efeito positivo para as exportações. Além disso, compradores 

de países ocidentais reconhecem uma proximidade cultural que coloca o Brasil em vantagem 

nesses mercados em relação a India e China, por exemplo. 
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Entretanto, verifica-se algum receio dos compradores em relação ao cumprimento de 

prazos. As empresas brasileiras bem-sucedidas no exterior aliam a facilidade de acesso ao 

domínio do negócio e ao compromisso com o cumprimento dos contratos. 

Entretanto, o Brasil ainda não é associado, de maneira abrangente, a uma imagem de 

nação inovadora e tecnologicamente desenvolvida. Quando existe esta associação, ela 

costuma estar concentrada em setores específicos. Em muitos casos, a procura por produtos 

brasileiros está vinculada à busca por redução de custos. 

 

4.2.2.1.2 Arranjos institucionais 

A avaliação dos arranjos institucionais concentrou-se, basicamente, nas ações do 

governo e nos mecanismos de incentivo à exportação. 

Como aspectos positivos, as empresas destacaram: 

Estabilidade do governo - independentemente do presidente, caracterizar-se como 

uma democracia consolidada e com economia estável transmite segurança aos compradores 

estrangeiros (Alfa, Gama, Ômega). No entanto, os executivos indicam falha nas 

comunicações do governo com as indústrias e falta de políticas mais eficientes de incentivo às 

exportações (Alfa, Gama). 

Vantagens tributárias e linhas de financiamento para exportadoras – embora os 

representantes das empresas sinalizem para a necessidade de rever e melhorar os mecanismos 

disponíveis, a sua importância é reconhecida, confirmando resultados das análises estatísticas 

prévias que apontou uma correlação positiva entre tais incentivos e o desempenho exportador 

das empresas catarinenses. Entretanto, há um relato que destaca que o governo divulga a 

existência dos mecanismos, mas que no dia-a-dia eles não funcionam adequadamente (Delta). 

APEX – a agência foi o organismo governamental mais citado no estímulo às 

exportações, por meio de feiras e apoio operacional em diferentes circunstâncias (Alfa, Beta, 

Gama, Ômega). Entretanto, há um relato de que os eventos da APEX não apresentam uma 

configuração que favoreça a discussão aprofundada sobre possibilidades de negócios (ex. 

missões comerciais mal organizadas) (Alfa). 

Os aspectos negativos mais citados em relação aos arranjos institucionais foram: 

Processos de importação/exportação – diferentes queixas estão associadas a esses 

processos. Desde a demora e a pessoalidade nas análises de processos até a dificuldade 
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imposta pela aduana brasileira à importação de equipamentos usados, por não compreenderem 

que essas importações são desejáveis para aumentar os níveis de produção sem um aumento 

de custos desnecessário. Outro ponto identificado como muito negativo foram as greves entre 

funcionários do governo que participam do processo em diferentes estágios. Além de 

promover atrasos e mais custos, os estrangeiros têm dificuldade em compreender a situação 

(Delta, Ômega). 

Carga tributária – os respondentes avaliaram que o Brasil tem uma carga tributária 

que compromete a competitividade das empresas brasileiras. Some-se a isso os desembolsos 

adicionais para pagamento de seguro de saúde e capacitação técnica aos funcionários ou 

pedágios nas rodovias, por exemplo, e a situação fica ainda pior para as empresas (Gama, 

Delta, Ômega). 

 

4.2.2.1.3 Setores institucionais 

Em relação aos setores institucionais, os respondentes destacaram as necessidades de 

melhorias no sistema de ensino e na infraestrutura logísitica.  

A deficiência da infraestrutura logística apareceu como item de destaque como 

entrave às exportações. As reclamações mais recorrentes dizem respeito à falta de qualidade 

das rodovias e à capacidade insuficiente do Porto de Itajaí (SC) para escoar a produção 

estadual, gerando altos custos de transporte e ineficiência operacional (Beta, Gama, Ômega). 

Além disso, apontou-se a necessidade de maior ênfase do sistema educacional em 

ensinar outros idiomas aos estudantes brasileiros e o fato de que as universidades brasileiras 

não dispõem da estrutura e da agilidade desejáveis para contribuir mais com a geração de 

inovação e desenvolvimento tecnológico das empresas. Entendeu-se, ainda, que as 

universidades poderiam se aproximar mais das empresas para formar profissionais mais bem 

preparados (Delta, Ômega). 

A aglomeração de empresas do mesmo setor foi avaliada com um aspecto que 

favorece a qualificação da mão-de-obra, o que é reforçado pela presença de universidades e 

escolas técnicas.  

Finalmente, os respondentes lamentaram a falta de interação entre empresas e 

entidades locais, bem como de uma mobilização da sociedade para debater e propor melhorias 

no ambiente nacional para gerar inovação e promover a internacionalização. 
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4.2.2.1.4 Organizações 

De acordo com os entrevistados, a proximidade física das empresas atuantes em 

segmentos similares ou complementares promove uma especialização local e atrai novas 

empresas e serviços complementares, de maneira que se cria um ciclo virtuoso de 

especialização, configurando-se num aspecto que favorece a inovação. Respondentes de 

empesas que estão situadas fora do pólo metalmecânico relataram maior dificuldade em obter 

mão de obra qualificada, confirmando o efeito positivo da aproximação e demonstrando o 

efeito institucional de reconhecer certos padrões locais, favorecendo o surgimento de 

determinadas indústrias em detrimento de outras. 

 

4.2.2.1.5 Resultados 

Neste item foi possível observar algumas contradições dos respondentes em relação 

às avaliações dos estrangeiros sobre as empresas brasileiras e o produto Made in Brazil. 

As respostas indicaram, inicialmente, que não há restrições dos compradores 

internacionais sobre o produto brasileiro e que a avaliação sobre o setor específico prevalece 

sobre a avaliação do país. Por exemplo, o Brasil é reconhecido na indústria aeronáutica, por 

causa da Embraer, mas isso não exerceria influência sobre um comprador que deseje adquirir 

softwares, a menos que ele tenha informações deste setor no Brasil. 

No caso específico das empresas pesquisadas, elas estão inseridas em setores nos 

quais o Brasil se destaca, e de maneira geral, transmitem aos compradores uma imagem de 

qualidade e alta tecnologia, mas essa impressão geralmente se confirma apenas depois de 

visitas pessoais às instalações das empresas, caracterizando uma divergência em relação aos 

seus comentários iniciais. Essa avaliação do pesquisador se baseia nas seguintes expressões 

dos respondentes: 

“Nosso produto ainda não é um [...] Mercedes-Benz produzido na Alemanha.” (Alfa) 

“[nos EUA, por exemplo,] nem sonham que fazemos milhões de carros por ano”.  

“[...] ainda nos associam a samba, biquínis e Rio de Janeiro.” “Depois que eles nos visitam 

ficam impressionados.” (Beta) 

“[No Brasil] vocês têm uma indústria deste tamanho e com esta tecnologia?” (Gama) 

“O produto mais produzido na unidade brasileira já não é mais consumido na 

Europa”. “Produtos no final do ciclo de vida tendem a ser transferidos para o Brasil para ter 

uma sobrevida, baseando-se nos menores custos de produção em relação à matriz.” (Delta) 
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“Muitos vêm pela primeira vez ao Brasil. Eles têm uma idéia totalmente errada e 

quando chegam aqui ficam surpreendidos. Sem exceções, quando vêem o tamanho, a 

organização da empresa, a área [...] (Ômega). 

 

Ao observar tais comentários, faz-se necessário refletir sobre formas mais eficientes 

de divulgar o Brasil vinculando sua imagem à tecnologia e à qualidade de muitas de suas 

indústrias. Embora as empresas pesquisadas tenham um alto desempenho exportador em 

relação às empresas locais e possam estar entre as principais indústrias do mundo no seu 

segmento, parte da sua estratégia de vendas está baseada na visita/inspeção das fábricas pelos 

compradores. Portanto, é possível estimar que as indústrias brasileiras estejam perdendo 

negócios por haver compradores que sequer considerem a hipótese de encontrar no Brasil 

fornecedores qualificados para atender seus altos níveis de exigência. 

Simpatia, criatividade e flexibilidade nas negociações podem não ser suficientes para 

sensibilizar os compradores internacionais das empresas que atuam em setores intensivos em 

tecnologia a conhecer e avaliar as indústrias brasileiras. 

 

4.2.2.2 Quadro institucional para inovação 

 

Em relação à inovação, os respondentes se consideraram pouco qualificados para 

uma avaliação detalhada, entretanto, destacaram alguns pontos: 

A criatividade aparece como fator positivo, especialmente em termos de design. O 

produto brasileiro se caracteriza pela originalidade e não tem uma tendência óbvia, 

favorecendo abordagens criativas em relação ao produto final, aos métodos de produção ou à 

condução dos negócios. 

Em contrapartida, verificou-se a falta de laboratórios para ensaios sofisticados. 

Diferentes empresas tiveram dificuldades recentemente em proceder a ensaios de materiais 

que estavam em fase de desenvolvimento. Essa dificuldade se repete em determinados 

contratos de fornecimento, obrigando as empresas a buscarem prestadores de serviços mais 

qualificados, especialmente na Europa, para atender as exigências de clientes. De acordo com 

os relatos, em diversos países tais serviços têm sido prestados por universidades e ICT, mas 

no Brasil não havia equipamentos adequados às necessidades. 
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Essa observação contribui para compreender a indicação da maioria das empresas 

pesquisadas, nas duas etapas deste estudo, as quais mantêm equipes próprias de P&D. Em um 

caso específico, a empresa chegou a implantar uma instituição de ensino e pesquisa. Além de 

formar pessoal especializado para atender sua própria necessidade, a instituição atualmente 

atende a comunidade em geral e coopera com várias empresas e organizações de fomento à 

inovação no estado. 

 

4.2.2.3 Quadro institucional no país de destino 

As empresas exportadoras também estão sujeitas ao quadro institucional vigente nos 

seus mercados externos.  

Alguns exemplos puderam ser verificados no conteúdo das entrevistas e estão 

relacionados a: opção do meio de transporte coletivo e da matriz energética do país (Alfa, 

Ômega), preferência dos consumidores por produto nacional ou por produto importado, 

barreiras à importação, alta regulamentação técnica, práticas de fornecimento dos clientes 

(Just in Time), mercados sofisticados com demanda permanente por inovação (Beta, Gama, 

Delta). 

Tais elementos afetam as empresas em termos de acelerar ou retardar o processo de 

internacionalização, determinar a estratégia mais adequada de entrada no mercado e, por fim, 

determinar um nível maior ou menor de consumo, com efeito direto sobre o volume de 

exportações. 

 

4.2.2.4 O papel das redes  

 

Dentre as empresas pesquisadas, observou-se um papel significativo das redes no 

processo de internacionalização das empresas, sob diferentes aspectos. 

Um dos aspectos que sobressaiu na análise foi a integração entre as empresas e as 

montadoras com abrangência multinacional. Ao identificar bons fornecedores, as montadoras 

favorecem sua entrada nos demais países em que atuam, embora nem sempre as compras 

sejam centralizadas. Adicionalmente, a cadeia automotiva demanda assistência técnica local e 

algumas empresas relataram que compartilham da rede de assistência no país de destino. O 

distribuidor é outro parceiro com papel importante, sendo que várias empresas restringem sua 

atuação em determinados mercados atendendo exclusivamente por meio dos distribuidores 

locais. Em determinados segmentos, as empresas abrem mão de um conhecimento maior do 
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mercado (que obteriam por meio de vendas diretas ou instalação de unidades no exterior) por 

entenderem que o domínio de mercado de um bom distribuidor apresenta um resultado mais 

favorável para os negócios. 

Outro aspecto positivo das redes é aproveitar as redes dos clientes para ampliar a 

atuação da empresa exportadora. A partir do momento em que um comprador certifica um 

fornecedor, ele facilita o acesso deste fornecedor aos demais integrantes da sua rede, servindo 

como uma espécie de referência sobre a qualidade do produto ou serviço. 

Por outro lado, as redes no Brasil praticamente não foram mencionadas no estudo e, 

quando questionados a respeito, os respondentes relataram que estão inseridos em algumas 

redes formais, como associações empresariais e profissionais, mas não há uma interação 

sistemática e não percebem seu efeito sobre as atividades de exportação ou de inovação. De 

acordo com um relato, a internet facilitou as pesquisas e os contatos internacionais, 

diminuindo a importância das redes locais. 

Embora haja empresas que participem de ações como feiras e missões promovidas 

por organismos governamentais, seus resultados são considerados superficiais, funcionando 

mais para conhecer potenciais representantes ou distribuidores no exterior do que para 

fomentar diretamente os negócios ou promover estratégias diferenciadas (Alfa, Gama, 

Ômega). 

Foram frequentes os comentários sobre a falta de proatividade dos organismos 

brasileiros em apresentar-se às empresas exportadoras, divulgando seus serviços e 

estimulando a participação dessas empresas.  

No desenvolvimento de inovações as redes avaliadas como mais efetivas foram 

aquelas estabelecidas com os clientes, que se caracterizam como a principal fonte de 

demandas por inovação, favorecendo prioritariamente as inovações de natureza incremental. 

De maneira mais direta, os relatos sinalizaram que, em muitos casos, as empresas conduzem 

projetos inovadores, mas sua atuação é mais consistente em termos de proporcionar as 

condições de industrialização para os projetos apresentados pelos fornecedores. Em 

determinada empresa, a entrada em um novo nicho de mercado foi resultado de uma demanda 

de empresa estrangeira que buscou o fornecedor brasileiro por conta da qualidade reconhecida 

por outros clientes de primeira linha.  

As parcerias com fornecedores e com ICT também existem, entretanto, os resultados 

foram avaliados como menos significativos. Em relação às ICT, relataram haver um 
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descompasso entre os objetivos empresariais e acadêmicos, diminuindo o interesse das 

empresas nessas parcerias. Embora reconheçam a importância dessas instituições para formar 

pessoal qualificado, as empresas se ressentem pela falta de estrutura e pelos atrasos nos 

cronogramas verificados em experiências anteriores.   

Não foi possível identificar, no entanto, se as empresas estão cientes das vantagens 

que as parcerias com ICT podem gerar para a empresa no sentido de acessar recursos 

subsidiados pelo governo ou até recursos não-reembolsáveis, além de que a comprovação de 

investimento de recursos em inovação, para fins de redução de tributos, costuma ser facilitada 

quando os projetos são desenvolvidos com a participação de ICT. 

 

4.2.2.5 O cenário da inovação  

 

Os executivos entrevistados relataram que suas empresas estão focadas na inovação e 

que o principal papel da inovação sobre suas atividades internacionais está relacionado à 

ampliação na participação de mercado e, em menor escala, no aumento da lucratividade das 

empresas. 

Essa observação é coerente com o modelo de abordagem proposto neste estudo 

(figura 1), o que nos faz questionar sobre qual seria a razão para as análises estatísticas terem 

demonstrado uma correlação negativa entre a inovação e o desempenho exportador. 

Excluindo-se a possibilidade de que os respondentes da primeira etapa tenham 

medido equivocadamente a intensidade de inovação em suas empresas, existem algumas 

explicações concorrentes que podem esclarecer esta questão, como as que seguem: 

As inovações implementadas pela empresa podem ter o mesmo efeito nos mercados 

interno e externo, de tal forma que a intensidade exportadora da empresa se mantenha no 

mesmo patamar, apesar do aumento do volume exportado; 

As empresas brasileiras estão sofrendo forte concorrência do produto chinês e as 

inovações promovidas serviriam mais para manutenção dos níveis de exportação do que para 

a ampliação do faturamento. A empresa Beta relatou que o concorrente chinês oferece ao 

mercado o mesmo item por um preço 40% menor. Embora a qualidade seja inferior, o 

impacto no mercado obrigou a empresa rever sua estratégia de fornecimento no país em 

questão; 
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Dentro da população deste estudo, empresas que se consideraram altamente 

inovadoras podem não ter foco no mercado externo. O planejamento estratégico, a capacidade 

de produção e as flutuações cambiais talvez determinem uma prioridade de atendimento ao 

mercado interno;  

As inovações geradas pelas empresas podem ainda se encontrar numa fase de 

conquista de mercado, não representando, ainda, efeitos sobre a ampliação de mercados; e 

Finalmente,  

As inovações citadas pelas empresas podem estar mais associadas à evolução da 

empresa em termos de qualidade do produto (inovações para a empresa), mais do que 

representar uma inovação efetiva para o mercado.  

Essa avaliação encontra suporte em algumas entrevistas (Gama, Ômega), quando as 

empresas sinalizam que os projetos são desenvolvidos pelos clientes, cabendo à empresa 

viabilizar sua execução, e reforçaria o resultado encontrado na análise estatística, que indicou 

a qualidade do produto (quali) como uma variável positivamente correlacionada com o 

desempenho exportador (regressão múltipla) e aparecendo como a variável que mais 

distinguiu as empresas da amostra nos diferentes níveis de desempenho exportador (análise 

discriminante). 

A percepção da empresa multinacional pesquisada (Delta) se assemelha a esta visão, 

considerando-se que a empresa concentra o processo de P&D na matriz, transferindo para o 

Brasil apenas a produção de produtos padronizados. Depreende-se que a qualidade da 

produção permite a produção no exterior, mas o padrão tecnológico, em princípio, não 

justifica a destinação de recursos para P&D. 

Por outro lado, duas empresas (Gama, Delta) possuem casos de inovação de produto 

que estão sendo responsáveis por uma estratégia diferenciada, caracterizando, efetivamente a 

criação de novos nichos de mercado para estas empresas. Entretanto, os resultados ainda não 

são significativos, por serem tecnologias novas que estão em fase de avaliação por parte dos 

potenciais clientes.  

 



118 

4.2.2.6 Estratégias de exportação 

 

A definição das estratégias de exportação das empresas recebe influência dos 

componentes do modelo de abordagem proposto neste estudo (figura 1), entretanto, não de 

maneira equivalente entre todos.  

Dentre as empresas pesquisadas com mais alto desempenho exportador, nas duas 

etapas, prevalecem aquelas que adotam estratégias baseadas em parcerias ou alianças ou 

instalam filiais próprias no exterior. Esta observação justifica a correlação negativa verificada 

entre as estratégias baseadas em exportações diretas e o desempenho exportador das 

empresas. 

Os estudos de caso reforçaram essa avaliação, sendo que o único caso de empresa 

cuja estratégia se baseia em exportação direta coincide com a empresa com menor presença 

no mercado externo. Entretanto, a empresa adota uma abordagem diferenciada em relação aos 

clientes multinacionais que permite ampliar suas vendas, a partir da certificação de uma 

unidade que lhe favorece o acesso às demais unidades da mesma empresa.  

Outro aspecto que foi esclarecido pelos estudos de caso foi a correlação negativa 

entre a seleção de mercados a partir das similaridades culturais com o Brasil e o desempenho 

exportador. As empresas com maior desempenho exportador priorizam mercados estratégicos, 

sofisticados e/ou aqueles de maior tamanho. As similaridades culturais exerceriam maior 

importância para empresas na fase inicial das atividades de exportação ou que não têm uma 

atuação sistemática com o mercado externo. 

Dentre os componentes do modelo de abordagem: inovação, redes e quadro 

institucional, as redes no exterior se destacaram nos relatos sobre as estratégias das empresas 

na busca por novos mercados. As redes foram relatadas como as principais responsáveis pelo 

início das atividades de exportação das empresas e, atualmente, o atendimento aos mercados 

por meio de distribuidores é a estratégia mais frequente entre as 5 empresas pesquisadas. 

Adicionalmente, estratégias de maior envolvimento com o mercado, incluindo a 

instalação de filiais próprias de vendas, distribuição ou produção, aparecem mais associadas 

às características do mercado, importância estratégica e consolidação dos negócios. Porém, 

diferem da abordagem de Uppsala (JOHANSEN; VAHLNE, 1977), ao relatarem não seguir a 

mesma sequência de entrada em diferentes países. Os processos observados se assemelham 
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principalmente à teoria de redes (JOHANSEN; MATSSON, 1988), com alguns sinais de 

internacionalização acelerada para atender mercados específicos ou novos nichos. 

De maneira geral, um aspecto que sobressaiu entre empresas com estratégias 

emergentes ou deliberadas é o fato de que as empresas não mantêm um padrão único de 

atuação, ao contrário, costumam desenvolver estratégias específicas para cada país, levando 

em consideração, também, elementos do quadro institucional de destino.  

Por outro lado, embora os casos rejeitem, em parte, a abordagem de evolução gradual 

dos negócios de acordo com a distância psíquica, o aspecto de aprendizagem aparece como 

parte do cenário, mas com uma abordagem mais organizacional. Assim, mais importante do 

que o conhecimento acerca do país A ou B na determinação de estratégias, parece ser o 

conhecimento da empresa em relação às operações internacionais, de maneira ampla. 



5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A importância do comércio internacional para as economias nacionais e para a 

expansão dos negócios das empresas é senso comum entre governos, empresários e 

pesquisadores. 

Com o intuito de oferecer uma contribuição às empresas brasileiras e às teorias de 

negócios internacionais, o presente estudo focou num modelo de abordagem (figura 1) no 

qual o desempenho exportador das empresas seria o resultado da combinação entre as 

estratégias de internacionalização, a inserção em redes, o empreendedorismo da empresa e o 

quadro institucional. 

A expectativa inicial era encontrar suporte para afirmar que todos estes elementos 

apresentam uma correlação positiva com o desempenho exportador das empresas, baseando-

se no estudo das empresas exportadoras situadas no estado de Santa Catarina. 

O modelo de abordagem pode ser considerado adequado de acordo com os dados 

obtidos no estudo, entretanto, nem todas as proposições iniciais foram corroboradas quanto à 

forma como os elementos se influenciavam dentro do modelo. 

5.1 AVALIAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES GERAIS DO TRABALHO  

Com base nas análises previamente apresentadas, as proposições gerais do presente 

trabalho foram avaliadas em relação a sua pertinência. 

Proposição 1: A inserção das empresas em redes recebe influência do quadro 

institucional e tem impacto positivo sobre a sua capacidade de inovação e o desempenho 

exportador. 

A etapa de levantamento, com abordagem quantitativa, apresentou poucos subsídios 

para confirmar ou rejeitar a proposição, no entanto, é possível fazer uma avaliação a partir do 

estudo dos casos qualitativos. 

Durante as entrevistas, os respondentes relataram que se utilizam largamente das 

redes que estabelecem com seus clientes e parceiros distribuidores, e sua importância se 

confirma, principalmente, em termos de acesso aos mercados e consequente ampliação dos 
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negócios. Adicionalmente, os clientes são a principal fonte de inovação, colocando as 

empresas numa situação prioritária de inovações puxadas pelo mercado. Dessa forma, pode-se 

afirmar, a partir dos estudos de caso, que a inserção em redes tem um impacto positivo sobre a 

capacidade de inovação e sobre o desempenho exportador das empresas. Entretanto, as redes 

que exercem maior impacto são aquelas que a empresa possui no exterior.  

Não se verificou, nos casos estudados, ações deliberadas para integração com 

diferentes atores para inovar ou para aumentar as exportações. As razões variam entre as 

empresas pesquisadas e incluem: a falta de sincronia entre empresas e ICT; a avaliação de que 

a empresa é líder no desenvolvimento e, portanto, veem pouco potencial na cooperação com 

parceiros que não os seus clientes; a expectativa de que os organismos governamentais e 

associações tomassem a iniciativa de promover a aproximação entre os atores. 

As empresas concentram seus recursos na estrutura própria, interna, para gerar 

inovação de produtos e processos. De maneira geral, as empresas não percebem vantagem em 

trabalhar em conjunto com parceiros locais. Possivelmente, as empresas avaliam que estejam 

num estágio de desenvolvimento superior aos seus possíveis parceiros, mas a abertura para 

troca de experiências poderia ampliar a capacidade de inovação por meio da contribuição de 

pessoas externas ao processo e, portanto, com uma abordagem nova, o que reduziria os custos 

inerentes à atividade. 

Embora manifestem uma abertura para a interação com outras empresas e entidades, 

os respondentes assumiram uma posição menos proativa, citando que estão abertos à 

colaboração, mas não buscam essa aproximação. O quadro institucional, neste caso 

representado prioritariamente pelos hábitos locais, que não privilegiam a cooperação, 

contribui para a pequena interação das empresas em projetos mais significativos.  

A falta de cooperação sistemática é recorrente em estudos nacionais, mesmo em 

setores que são alvos de políticas públicas para o desenvolvimento tecnológico, como o de 

software, por exemplo (DIEGUES, ROSELINO, 2006; MAIS et. al., 2008).  

 

Proposição 2: A utilização dos mecanismos formais de incentivo torna as empresas 

mais inovadoras e leva resultados para as suas atividades no mercado internacional. 

Os dados obtidos durante a etapa de levantamento permitiram a verificação de 

correlação positiva entre a utilização dos mecanismos formais de incentivo à exportação e o 
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desempenho exportador das empresas pesquisadas, bem como da utilização dos mecanismos 

formais de incentivo à inovação e os indicadores de inovação das empresas pesquisadas. 

Entretanto, os mecanismos formais de incentivo à inovação apresentaram um nível 

baixo de utilização por parte das empresas em geral. Em parte, essa avaliação pode ter sido 

influenciada pelo fato de ter sido fornecida por profissionais que não estão necessariamente 

ligados às atividades de inovação na empresa. Entretanto, durante as entrevistas, os executivos 

relataram a falta de efetividade do governo em comunicar-se com as empresas. Neste sentido, 

e a partir de relatos de entidades como a ANPEI, a avaliação é de que as empresas 

desconhecem muitos dos mecanismos de apoio que estão a sua disposição ou ainda não 

identificaram a melhor maneira de usufruir dos seus benefícios. 

Embora os entrevistados indiquem a necessidade de melhoria nos mecanismos 

disponíveis para incentivo à exportação, sua importância revelada nas análises estatísticas foi 

reforçada durante os estudos de caso. Essa verificação é consistente com estudo anterior 

realizado no país, demonstrando a sua efetividade para incentivar as exportações brasileiras 

(KLOTZLE, THOMÉ, 2006). Dentre os mecanismos mais utilizados, destacaram-se os 

recursos de ACC e ACE e o drawback. Nas entrevistas, a utilização de drawback recebeu uma 

avaliação mais significativa por parte dos respondentes, tendo em vista o amplo consumo de 

materiais importados.  

Em relação aos recursos para inovação, os fundos de financiamento à inovação 

gerenciados pelo BNDES foram avaliados como o mecanismo com maior efeito para 

incentivar as inovações. As empresas também conhecem e utilizam o registro de propriedade 

industrial, entretanto, não percebem vantagem comercial no processo. Há casos em que o 

registro é feito, basicamente, para cumprir normas estabelecidas em legislação ou para 

comprovação da destinação de recursos. 

 

Proposição 3: O quadro institucional exerce influência sobre as estratégias de 

entrada da empresa no mercado internacional. 

A expectativa inicial de que as empresas utilizariam estratégias de entrada como 

resultado do quadro institucional do país de origem e similares aos seus parceiros locais 

encontrou pouco suporte nesta pesquisa. Tal afirmação poderia ser mais válida em relação à 

decisão das empresas da região sobre o ingresso no mercado internacional, pois foi observada 

uma concentração de empresas que ingressaram no mercado internacional em uma época 
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relativamente próxima. Esta observação levou à suposição de que o sucesso de uma empresa 

pode ter inspirado o início das atividades de outra. 

Porém, o resultado mais significativo foi encontrado no estudo de casos, que 

forneceram uma informação consistente sobre a importância do quadro institucional dos 

países de destino. As empresas pesquisadas têm adotado estratégias diferenciadas de ingresso 

e de aumento do comprometimento com os mercados não apenas por conta da consolidação 

dos negócios, mas como forma de se ajustar às instituições locais e para preservar seu 

mercado dos concorrentes. A forma como cada mercado reage à entrada de novos 

concorrentes estrangeiros e a sua avaliação sobre a qualidade, por exemplo, são fatores que 

forçam as empresas a rever suas estratégias em cada país. 

Mais especificamente, observou-se que entre as empresa que atuam no fornecimento 

de autopeças, todas possuem centro de distribuição nos Estados Unidos, por exemplo. A 

justificativa para isso se baseia em dois aspectos principais: a exigência do mercado 

norteamericano em relação à agilidade no atendimento e alguns contratos de fornecimento 

Just in time e o fato de que aquele mercado é mais suscetível à concorrência chinesa, podendo 

aceitar alguma diminuição na qualidade quando a redução de preços for significativa. Esta 

situação não é percebida no mercado alemão, por outro lado. Mercado importante para as 

empresas pesquisadas, naquele mercado as empresas limitam-se a manter escritórios de 

comercialização e avaliam que o mercado é mais “elitizado”, o que equivaleria a dizer que a 

qualidade é item primordial em relação ao preço. A identificação com as empresas da região, 

de colonização predominantemente alemã, também parece criar um diferencial para as 

empresas pesquisadas naquele mercado e na decisão da empresa multinacional que instalou 

filial no Brasil. 

 

Proposição 4: A inovação permite às empresas a adoção de estratégias aceleradas de 

internacionalização. 

Os estudos de caso forneceram elementos que permitem a confirmação desta 

proposição, entretanto, tais estratégias aceleradas não estão relacionadas à instalação de 

unidades no exterior, mas de abordagens que permitem um processo mais acelerado de 

conquista de clientes e aumento de vendas. 

O suporte para a afirmação pode ser encontrado em pelo menos 3 casos: 
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A empresa Gama, ao obter um produto diferenciado e em relação ao qual só possui 

um concorrente no mundo, permite a ela acessar clientes mais sofisticados e que são 

referência na produção de automóveis. Além de ampliar as margens de lucratividade, o 

material atende uma expectativa permanente do mercado automobilístico, que tende a 

incorporá-lo em novos projetos, e promover uma busca das montadoras à empresa Gama, 

colocando-a numa situação privilegiada em relação aos concorrentes em geral. 

A empresa Delta é reconhecida internacionalmente pela liderança tecnológica no seu 

segmento, o que lhe permite cobrar preços mais altos e ser procurada por empresas cujos 

problemas não são resolvidos pelos produtos disponíveis no mercado. Cada vez que provê 

uma solução, a empresa aumenta sua distância em relação aos concorrentes, reforçando a 

liderança. Essa condição permite que a empresa seja parceira das montadoras mais 

prestigiadas da sua cadeia produtiva, garantindo sua presença nos mercados por meio dos 

próprios clientes que utilizam seus produtos na montagem do seu produto e fornecimento de 

peças de manutenção comercializados sob a marca da montadora, além do mercado regular de 

peças de manutenção atendido por distribuidores da empresa fabricante (Delta).   

A empresa Ômega se utiliza da inovação de processos para inovar na estratégia de 

entrada, não em mercados, mas em redes de clientes. Sempre que a inovação no processo 

produtivo resulta num desempenho superior do produto, permitindo atender clientes com 

demandas mais sofisticadas, a empresa procura estes clientes, preferencialmente localizados 

em países em crescimento, para que conheçam seu produto e o certifiquem como 

fornecedores qualificados. A partir do ingresso na primeira unidade de empresas 

multinacionais, a empresa aborda as demais empresas do mesmo grupo para ampliar, 

rapidamente, o seu volume de vendas. Desta forma, a empresa acelera o processo de expansão 

de vendas e otimiza os recursos utilizados no processo de obtenção da inovação e da 

certificação da empresa.  

O impacto da inovação para acessar novos mercados ou nichos reafirma os 

resultados de estudos anteriores a partir de empresas situadas em países desenvolvidos como 

EUA, Alemanha e Reino Unido (ROPER; LOVE, 2002; KNIGHT; CAVUSGIL, 2004; 

FILIPESCU, 2006). 

 

Proposição 5: Estratégias de internacionalização que não se relacionem com a busca 

pela inovação podem resultar em desempenho menor nas exportações da empresa.  
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A partir dos dados obtidos nas duas etapas deste estudo, considerou-se que a 

proposição é verdadeira, no entanto, faz-se necessário complementá-la. 

A inovação foi citada como fator determinante pelas empresas do estudo de caso, não 

apenas para a ampliação dos mercados, mas para a manutenção dos padrões atuais de 

negócios internacionais. Entretanto, ao observar os resultados da regressão e o conteúdo das 

entrevistas, verificou-se que as empresas catarinenses, e possivelmente as brasileiras em geral, 

estão mais focadas em inovações incrementais, que resultam na melhoria da qualidade do 

produto, prioritariamente em relação à inovação de produtos. Embora as inovações radicais 

sejam reconhecidas como mais eficientes para promover o crescimento econômico 

(SHCUMPETER, 1961), a mesma avaliação ocorreu entre empresas espanholas em estudo 

similar (FILIPESCU, 2006). 

As análises dos dados quantitativos e qualitativos convergem no sentido de 

demonstrar que, atualmente, a qualidade percebida tem um efeito maior sobre as exportações 

do que as inovações geradas pelas empresas da amostra. 

Este resultado não deve diminuir a avaliação sobre a importância de gerar inovações 

de produto, que criam mercados, mas deve demonstrar que ainda estamos num estágio 

intermediário de desenvolvimento tecnológico. É necessário reconhecer que o Brasil carece 

de melhorias estruturais que nos permitam atingir os padrões mais elevados de qualidade e 

inovação, ampliando a competitividade da nossa indústria e sua participação no comércio 

mundial. 

5.2 CONCLUSÕES A PARTIR DA QUESTÃO DE PESQUISA 

Atendidos os objetivos geral e específicos que nortearam o presente estudo, passa-se, 

neste momento, a responder à questão de pesquisa que se apresentou no início da pesquisa: 

QUESTÃO DE PESQUISA: De que modo o quadro institucional de um país afeta 

as empresas na busca pela inovação e como esses dois fatores, combinados, influenciam o seu 

desempenho exportador? 

A simpatia, a criatividade e a flexibilidade do povo brasileiro abrem as portas do 

mercado internacional para as empresas nacionais e favorecem o desenvolvimento de 

inovações. Por ser um país bastante miscigenado, o Brasil apresenta uma riqueza multicultural 

que confere ao seu povo uma mentalidade aberta, receptiva, que lhe permite uma renovação 
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permanente. Neste sentido, criam-se condições favoráveis para o surgimento de empresas 

competitivas e com atuação global. 

Entretanto, estas características não se reproduzem nos mecanismos internos 

relacionados ao comércio exterior. Procedimentos burocráticos e morosos, forte dependência 

da avaliação individual de fiscais e agentes em relação à legislação de exportação e 

importação surgem como um contraponto para a criatividade e flexibilidade avaliada pelos 

compradores estrangeiros. Este cenário ainda é agravado pelo predomínio de transporte 

interno concentrado em uma malha rodoviária que não atende adequadamente à demanda. E 

finalmente, os portos da região de Santa Catarina não dispõem da capacidade e da frequência 

de navios necessárias para o escoamento eficiente da produção local. 

Desta forma, o esforço regular das empresas para fornecer produtos de qualidade a 

preços competitivos é acrescido das dificuldades internas que elevam seus custos e dificultam 

o atendimento adequado aos clientes no exterior. 

Para superar as dificuldades observadas, as empresas catarinenses relatam o 

investimento constante de recursos em P&D que lhe confiram uma posição diferenciada em 

relação aos concorrentes originários de países cujas estruturas se mostram mais favoráveis ao 

comércio internacional. 

Porém, embora conte com grandes empresas de destaque em seus setores no cenário 

mundial, o Brasil ainda não é associado, no exterior, a um país com alto desenvolvimento 

tecnológico e isso pode reduzir a receptividade aos produtos brasileiros para os compradores 

que não nos conheçam mais profundamente. 

Com o objetivo de mudar este cenário, os governos recentes investiram na 

formatação de mecanismos de incentivo à exportação e à inovação. Os mecanismos para 

exportação estão mais disseminados entre as empresas e são avaliados como sendo relevantes 

para ampliar as exportações nacionais. Empresas que realizam exportações de maneira regular 

têm o acesso mais facilitado a linhas de financiamento com taxas diferenciadas e podem 

utilizar benefícios tributários que aumentam seu interesse em manter essas operações. 

Por outro lado, os mecanismos de incentivo à inovação ainda são pouco conhecidos 

pelas empresas, que têm optado por assumirem elas próprias os custos das atividades de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação.  

Adicionalmente, as ICT, que poderiam ser um parceiro importante na geração de 

inovações, reduzindo custos e acelerando os processos de P&D, foram avaliadas pelas 
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empresas como sendo pouco ágeis e mal equipadas para as necessidades das empresas. Isso 

resultou na atribuição de um papel menor para estas instituições, restringindo-se à 

qualificação de mão de obra e ao desenvolvimento de itens secundários dos produtos ou 

processos. 

Dessa maneira, as relações mais estreitas das empresas são estabelecidas com seus 

clientes e com seus distribuidores no exterior. Enquanto os distribuidores são responsáveis por 

contribuir no aumento das vendas a partir do seu conhecimento dos mercados, os clientes 

aparecem como a principal fonte de inovações para as empresas. De fato, muitas inovações de 

processo são perseguidas para atender às necessidades dos clientes. 

Esta observação nos remete à análise de que a indústria nacional ainda se encontra 

num estágio intermediário de desenvolvimento tecnológico, o que explica a importância 

maior da qualidade do produto do que da inovação para explicar as situações de alto 

desempenho exportador. 

Embora se reconheça que a qualidade do produto, na maioria das indústrias, é um 

item de primordial importância, um crescimento significativo na participação do Brasil no 

comércio internacional precisa superar a busca pela qualidade e avançar na direção do 

desenvolvimento de inovações vigorosas, que criem mercado para suas indústrias.  

Neste sentido, parece coerente afirmar que o incentivo direto às exportações passa 

pela necessidade de mudanças no quadro institucional para a inovação e que não se reservam 

exclusivamente ao governo e seus organismos de apoio direto, mas incluem a sociedade civil 

organizada, o meio acadêmico/científico e as empresas, por meio de todo o seu corpo 

funcional. 

Além da melhoria na infra-estrutura e nos mecanismos de incentivo direto à 

inovação, o país precisa aproximar empresas e governo, estimular a mobilização das 

associações e entidades representativas na formação de políticas nacionais, e fomentar a 

atuação conjunta e sistemática entre empresas, associações, ICT e organismos 

governamentais. Este último item pode ser o mais difícil, pois envolve uma mudança de 

atitude das pessoas envolvidas nos processos, reconhecida como um dos elementos mais 

permanentes de um quadro institucional, no entanto, seus resultados para o país, podem ser os 

melhores. 

Quanto à formulação das estratégias de entrada nos mercados, a inovação se 

confirmou como uma fonte provável de aceleração do processo, principalmente no sentido de 
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acessar mercados ou clientes mais exigentes. Por outro lado, em relação às redes e ao quadro 

institucional, a maior influência aparece associada aos países de destino, ou seja, as redes no 

exterior e o quadro institucional estrangeiro seriam mais determinantes do que os mesmos 

componentes locais. Embora a consolidação de negócios no país de destino tenha um papel de 

destaque no processo, a definição de estratégias de entrada e/ou investimentos das empresas 

no exterior variaria mais em função do mercado alvo do que em função do quadro 

institucional brasileiro ou de estratégias gerais de internacionalização das empresas. 

De maneira resumida, entende-se que para empresas situadas em países com níveis 

intermediários de desenvolvimento tecnológico o desempenho exportador está associado a 

benefícios tributários, linhas diferenciadas de financiamento e qualificação da produção. 

Destes elementos, sugere-se que a qualificação da produção seja a que mereceria mais atenção 

dos programas governamentais por se tratar de característica que pode conferir às empresas 

nacionais uma posição mais sustentável no mercado internacional. Ao aumentar sua 

capacidade de gerar inovações e criar novos mercados, supera-se a estratégia de produtos 

baratos baseados no baixo custo relativo da mão-de-obra.  

Entretanto, perseguir o objetivo de qualificação pressupõe mais do que criar 

incentivos específicos em termos de vantagens financeiras diretas. Para uma evolução 

consistente, faz-se necessário melhorar o sistema educacional, adequar a estrutura de pesquisa 

das ICT e fomentar o intercâmbio de conhecimento entre os agentes do mercado. Com uma 

base sólida de conhecimentos e estrutura adequada, os profissionais brasileiros poderão 

aproveitar melhor sua criatividade e originalidade para expandir a presença brasileira no 

mercado internacional, aliando design e qualidade, para adicionar valor ao produto nacional. 

5.3 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Para complementar os resultados do presente estudo e testar sua validade, há muitas 

possibilidades de pesquisa, dentre as quais se destacam: 

Estudo longitudinal relacionando os componentes do modelo de abordagem e o 

desempenho exportador de diferentes empresas; 

Estudos comparativos com empresas de diferentes países ou de diferentes regiões do 

Brasil, avaliando o efeito do quadro institucional sobre as atividades internacionais; 
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Estudo da balança comercial brasileira a partir de marcos históricos em relação ao 

quadro institucional e mecanismos formais de incentivo à inovação e à exportação; 

Avaliação longitudinal relacionando o nível de utilização de determinados 

mecanismos de incentivo e o volume de exportações brasileiras. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

O PAPEL DO AMBIENTE INSTITUCIONAL NACIONAL PARA INOVAÇÃO E 
DESEMPENHO EXPORTADOR DE EMPRESAS BRASILEIRAS 
 

Este questionário visa a obter dados sobre o papel exercido pelo ambiente institucional 
nas estratégias de inovação e desempenho exportador entre empresas brasileiras. A pesquisa 
envolve professores pesquisadores da Universidade Regional de Blumenau, integrantes do 
Mestrado em Administração, com pesquisas nas áreas de inovação e internacionalização. 
Convém ressaltar que as informações aqui obtidas serão tratadas com absoluto sigilo sobre a 
fonte, exceto nos casos em que a empresa concordar com a publicação do seu nome na 
divulgação dos resultados. 

Antecipadamente, agradecemos pela disposição em participar da pesquisa. 
 

1) Informações gerais da empresa:   
 

Razão social:  

Número de funcionários:  

Ano de abertura da empresa: Ano do início das atividades de exportação: 

Setor de atividade: Dados para contato: 

 
2) Qual a influência dos seguintes fatores para a internacionalização da empresa? 

 Nenhuma influência Muita influência 
Não sei 

responder 

 Modalidade 1 2 3 4 5 6 7  

Expansão de mercado         

Interesse em obter imagem de empresa de “padrão internacional”         

Acompanhar clientes/concorrentes na expansão nos mercados 
externos 

       
 

Aproveitar uma oportunidade de negócio ou apoio de programas 
governamentais 

       
 

Clientes externos solicitam os nossos serviços. Somos procurados.         

Oportunidade identificada por rede na qual a empresa está inserida         

Interesse em integrar redes internacionais         

Oportunidade de acessar recursos diferenciados no exterior 
(tecnologias, canais, gestão, etc) 

       
 

 
3) Quais as estratégias de entrada em mercados estrangeiros utilizadas pela empresa? 

 Não utilizado Muito utilizado 
Não sei 

responder 

 Modalidade 1 2 3 4 5 6 7  

Exportação através de terceiros (agentes ou trading company)         

Exportação direta a clientes sem intermediários          

Exportação através de joint venture ou aliança estratégica com 
distribuidores no país de destino 

       
 

Contrato de licenciamento e franquia         

Instalação de filial de produção em outro país         
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 Não utilizado Muito utilizado 
Não sei 

responder 

 Modalidade 1 2 3 4 5 6 7  

Aquisição de empresa estrangeira         

Inserção em redes internacionalizadas/consórcios         

 
4) Qual a importância dos seguintes fatores na seleção dos mercados estrangeiros? 

 Não é importante Muito importante 
Não sei 

responder 

Fator 1 2 3 4 5 6 7  

Experiência pessoal         

Experiência profissional         

Operações atuais da empresa no exterior         

Mercado é estratégico         

Parcerias nacionais e internacionais existentes e desejadas         

Similaridades culturais em relação ao Brasil         

Existência de acordos comerciais com o Brasil         

Ser pioneiro no novo mercado         

 
5) Quais os mecanismos de incentivo à exportação utilizados pela empresa? 

 Não utilizado Muito utilizado 
Não sei 

responder 

 Modalidade 1 2 3 4 5 6 7  

Seguro de crédito à exportação         

Política de Desenvolvimento Produtivo - MDIC         

Participação em ações APEX         

Estudos governamentais sobre mercados (portal do exportador, etc)         

Participação em missões comerciais promovidos por entidades de 
classe ou governo 

       
 

Apoio de embaixadas e consulados brasileiros no exterior         

Benefício de drawback         

Programa de Apoio a Investimentos de Empresas Brasileiras de 
Capital Nacional no Exterior 

       
 

Fundo de Garantia para a Promoção da Competitividade - BNDES         

Recursos de ACC e ACE         

Recursos Finamex - BNDES         

Recursos Proex - BB         

 
6) Qual o principal diferencial competitivo da empresa nas atividades com o exterior? 

 Pouco importante Muito importante 
Não sei 

responder 

Diferencial competitivo  1 2 3 4 5 6 7  

Produto inovador         

Preço competitivo em nível internacional         

Qualidade do produto         

Flexibilidade nas negociações         

Cadeia logística         

Estrutura de marketing e vendas         

Produção no exterior         
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7) Indique o tipo de inovações geradas pela empresa nos últimos 5 anos relacionando o 
seu efeito sobre as atividades de exportação da empresa (ex. ingresso em novos mercados, 
aumento do volume exportado, aumento do valor do produto): 

 Sem efeito Efeito muito positivo 
Não sei 

responder 

 Inovação implementada pela empresa  1 2 3 4 5 6 7  

Inovação em produto já comercializado (melhorias)         

Oferta de novos produtos/serviços         

Mudança na tecnologia empregada para fabricação do produto         

Certificações de qualidade         

Inovação na gestão da empresa         

Desenvolvimento de novos canais de comercialização         

 
8) Indique o número de países atendidos pela empresa atualmente nas suas atividades de 
exportação: 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
(    )  Até 3 países 
(    )  De 4 a 10 países 
(    )  Mais de 10 países 
 
9)  Indique o percentual de exportação sobre o faturamento global da empresa nos 
últimos 3 anos: 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 
(    )  Até 10% 
(    )  Entre 10 e 30% 
(    )  Entre 30 e 50% 
(    )  Acima de 50% 
 
10) Como a empresa avalia o ambiente institucional brasileiro para inovação? 

 Dificulta a inovação Promove a inovação 
Não sei 

responder 

 Modalidade 1 2 3 4 5 6 7  

Cultura de inovação          

Empreendedorismo         

Incentivos tributários         

Destinação de recursos públicos para atividades de inovação         

Apoio operacional (governo, entidades de classe)         

Cooperação entre empresas e instituições         

Arranjos produtivos locais         

Regulamentação sobre Propriedade Industrial         

Sistema educacional         

Foco em inovações radicais         

 
11) Quais os mecanismos de incentivo à inovação utilizados pela empresa? 

 Não utilizado Muito utilizado 
Não sei 

responder 

 Modalidade 1 2 3 4 5 6 7  

Lei da Inovação         

Lei do Bem         

Política de Desenvolvimento Produtivo - MDIC         

Registros de Propriedade Industrial – INPI         
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 Não utilizado Muito utilizado 
Não sei 

responder 

 Modalidade 1 2 3 4 5 6 7  

Editais de apoio à inovação – FINEP         

Fundos de financiamento à inovação – BNDES         

Apoio à capacitação de pesquisadores – CNPq         

Ações promovidas pela ANPEI         

 
12) Classifique o grau de diferenciação do seu produto em relação aos seguintes 
aspectos: 

 Não diferenciado Muito diferenciado 
Não sei 

responder 

 Modalidade 1 2 3 4 5 6 7  

Qualidade do produto (nível de satisfação dos usuários)         

Produto de desempenho superior aos concorrentes (tecnologia de 
ponta) 

       
 

Produto com apelo “sustentável”         

Produto apresenta alta integração com outros componentes 
(compatibilidade do produto para utilização integrada) 

       
 

Capacidade de adaptação do produto às demandas de clientes 
(possibilidade de customização) 

       
 

 
13) Como se configuram as estratégias de cooperação para inovação com outros agentes 
do mercado?   

 Sem influência Muita influência 
Não sei 

responder 

 Estratégia 1 2 3 4 5 6 7  

Cooperação com instituições nacionais (ex. APEX, governo, 
bancos e órgãos de fomento) 

       
 

Cooperação com instituições regionais (ex. associações comerciais 
industriais, federação das indústrias, órgãos estaduais de pesquisa) 

       
 

Cooperação com centros de pesquisa e universidades         

Cooperação com empresas que atuam no mesmo setor          

Cooperação com empresas distribuidoras         

Cooperação com fornecedores          

Cooperação com clientes          

 
14) Qual a frequência de cooperação para inovação da empresa com outros agentes do 
mercado?   

 Esporádicas 
 

Sistemáticas 
Não sei 

responder 

 Estratégia 1 2 3 4 5 6 7  

Cooperação com instituições nacionais (ex. APEX, governo, 
bancos e órgãos de fomento) 

       
 

Cooperação com instituições regionais (ex. associações comerciais 
industriais, federação das indústrias, órgãos estaduais de pesquisa) 

       
 

Cooperação com centros de pesquisa e universidades         

Cooperação com empresas que atuam no mesmo setor          

Cooperação com empresas distribuidoras         

Cooperação com fornecedores          

Cooperação com clientes          
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15) Em relação às redes nas quais sua empresa está inserida, pode-se afirmar: 
 Discordo totalmente Concordo totalmente 

Não sei 
responder 

 Aspecto 1 2 3 4 5 6 7  

As redes de relacionamento permitem à empresa acessar fontes 
mais vantajosas de crédito e financiamento para inovação  

       
 

As redes atuais favorecem o desenvolvimento de inovações de 
produto 

       
 

As redes atuais favorecem o desenvolvimento de inovações de 
processos (gestão, distribuição, etc) 

       
 

A inserção em redes reduz o custo da inovação         

As redes são uma importante fonte de informações sobre o 
mercado 

       
 

A inserção em redes facilita permite a adoção de estratégias 
aceleradas de internacionalização 

       
 

As redes de relacionamento permitem melhores estratégias de 
marketing internacional 

       
 

 
16) Em relação à busca por inovação, como a sua empresa se organiza para obter os 
resultados desejados?  

 Pouco utilizado Muito utilizado 
Não sei 

responder 

Método 1 2 3 4 5 6 7  

Pesquisa junto aos clientes possibilidades de melhorias         

Pesquisa junto aos fornecedores possibilidades de novos 
produtos/formatos/tecnologias 

       
 

Estabelece parcerias específicas para inovação         

Observa tendências internacionais         

Adquire tecnologias inovadoras disponíveis no mercado         

Insere-se em redes formais         

Mantém equipe permanente para pesquisa e desenvolvimento         

 
17) Informe o percentual do faturamento bruto de vendas nos últimos 3 anos (2006 a 
2008) provenientes de produtos novos (lançados a partir de 2005) (Considerando produtos novos 

como sendo aqueles que incluem algum grau de inovação em relação à linha de produtos tradicionais.): 
R. : _______________________________________________________________________ 
 
18) Indique o % faturamento investido em P&D (pesquisa, desenvolvimento, projetos) – 
equipe, estrutura, intercâmbio de profissionais, etc. (Desembolso total na área de P&D, desenvolvimento de 
pesquisas em parceria com instituições, implantação de projetos na área de inovação, incluindo custos com a equipe estrutura específica e 
intercâmbio de profissionais entre instituições. Calculado em relação ao faturamento bruto da empresa) 
R. : _______________________________________________________________________ 

 
19) Informe o % faturamento investido em capacitação tecnológica (Desembolso total com qualificação profissional dos 
funcionários para atividades relativas a P&D e implantação de inovações. Calculado em 
relação ao faturamento bruto da empresa.): 

R.: ________________________________________________________________________ 
 
20) Total de patentes, no Brasil, depositadas e concedidas ou de depósitos ou registros de programas de computador 
(últimos 5 anos): 
R. ________________________________________________________________________ 

 
21) Você permite a divulgação do nome da sua empresa no trabalho? Em caso positivo, comprometemo-nos a 
divulgar somente os dados consolidados, sem especificar os dados de cada empresa. 
R.:  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA  

Roteiro para entrevista 
 

 
Com o objetivo de avaliar o impacto da inovação e do ambiente institucional sobre o 
desempenho de empresas brasileiras, apresentamos as questões abaixo para discutirmos 
pessoalmente, buscando subsídios para melhorar a análise dos dados obtidos por meio de 
questionário junto a empresas catarinenses. 
Antecipadamente, agradecemos pelo seu tempo e disposição em contribuir. 
 
A empresa possui estratégias definidas para a entrada em novos mercados? Como se dá a 
evolução do envolvimento da empresa nos mercados externos? (Exportação; Distribuição e 
filiais de vendas; Filiais de produção; Alianças globais.) 
 
Partindo do pressuposto que as atividades internacionais envolvem algum grau de 
empreendedorismo das empresas, tendo em vista o movimento de buscar mercados com 
características diferentes daquele no qual a empresa está inserida no seu mercado doméstico. 
Neste sentido, de que forma você considera que a sua empresa manifesta as seguintes 
características: 
Disposição em assumir riscos: 
Proatividade: 
Inovação: 
 
Qual o papel que a inovação desempenha nos seus negócios?  
 
Para contribuir no desenvolvimento das suas atividades internacionais, quais são os principais 
parceiros da empresa? De que forma se dá a interação e qual o principal objetivo das 
interações? 
 
Quais são as relações com universidades? 
A empresa está inserida em alguma rede de cooperação para inovação? 
 
Indique se você considera que o Brasil tem uma imagem que favorece ou prejudica as 
atividades internacionais de sua empresa, em termos de: 
Produtos: 
Empresas: 
Condução dos negócios: 
Governo, associações: 
Pesquisa e desenvolvimento: 
Costumes, hábitos e valores: 
 
Considerando que os itens acima compõem o ambiente institucional de uma sociedade, que 
aspectos ou mudanças do ambiente institucional brasileiro exercem maior efeito sobre as 
atividades internacionais da empresa? 
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E quanto às instituições nos países de destino, elas limitam, favorecem e/ou implicam em 
ajustes nas estratégias de internacionalização? De que forma? 
Quais são os atrativos percebidos em relação à região onde a empresa está localizada? De que 
forma esses atrativos contribuem para o crescimento da empresa? (Mão de obra, infra-
estrutura, incentivos, logística, associações, instituições de suporte, cooperação com empresas 
locais, etc.) 
Em relação a fatores determinantes para o desempenho exportador da empresa, como você 
avalia:  
a) Papel das redes: com fornecedores, clientes, concorrentes, estado, outros; 
b) Caráter empreendedor da organização: disposição para assumir riscos, proatividade, 
inovação; 
c) Estratégia. 
 
Muito obrigada pela contribuição! 
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APÊNDICE C – RESUMO DAS ENTREVISTAS 

QUADRO INSTITUCIONAL EXPORTAÇÃO 

Alfa Instituições: a simpatia do povo brasileiro é reconhecida no exterior e facilita os primeiros 
contatos, mas no momento das negociações, alguns casos os brasileiros confundem simpatia 
com competência, depositando muita confiança na primeira característica. Há, em alguns 
casos, preocupação dos compradores internacionais em relação ao cumprimento dos prazos 
por parte dos brasileiros. Em profissionais jovens, falta comprometimento com a sua carreira 
profissional, há pouca identificação com seus empregadores. Brasil nunca foi um país 
colonizador ou opressor. Essa condição confere uma posição mais confortável em alguns 
mercados, que não desejam consumir produtos oriundos de países que exerceram poder sobre 
suas nações. 

Arranjos institucionais: Em relação ao governo, a característica mais importante se relaciona 
ao fato de ser uma democracia, com menor efeito da figura presidencial. Para países em 
condição de desenvolvimento inferiores ao Brasil, como na América Latina e Africa, o país é 
visto como uma referência, entretanto, a situação não se mantém entre os países mais 
desenvolvidos. Relataram a participação em eventos em grandes centros, promovidos por 
organismos de comércio exterior, mas as atividades são muito superficiais. Os empresários 
que desejam discussões mais aprofundadas não têm um espaço para a troca de experiências e 
mesmo para discutir possibilidades de negócios nestes eventos. Na região, falta interação entre 
as empresas. As vantagens tributárias para empresas exportadoras aparecem com um papel 
determinante no engajamento da empresa com o mercado externo, aliada aos bons resultados 
financeiros das operações. O mercado brasileiro para produtos de primeira linha está se 
consolidando como um mercado formado por consumidores críticos, com boa capacidade de 
compra e fiéis às marcas de qualidade; isso confere seriedade ao país e promove uma projeção 
maior nos mercados mais desenvolvidos. As linhas de financiamento à exportação carecem de 
melhorias e maior facilidade de acesso. 

Setores institucionais: Região tem boa estrutura de Tecnologia de informação e entidades que 
formam engenheiros, gerando mão-de-obra de qualidade 

Organizações: embora atue num segmento mais específico, a empresa se beneficia das 
indústrias complementares instaladas na região, seja pelo fornecimento de materiais ou pela 
qualificação da mão-de-obra local. 

Resultados/produto: No seu setor de atuação, o Brasil é visto como uma referência importante, 
sendo relacionado a qualidade e tecnologia, entretanto, o produto fornecido ainda não é um 
“[...] Mercedes-Benz fabricado na Alemanha”.  O Brasil é o terceiro maior produtor mundial 
na sua linha de atuação. Neste setor, a indústria e o produto brasileiros são reconhecidos pela 
alta adaptabilidade. O principal concorrente da empresa no exterior é uma empresa brasileira. 

O quadro institucional de destino afeta as vendas de diversas maneiras, com destaque para a 
opção do meio de transporte coletivo mais difundido e a regulamentação do setor. 
Adicionalmente, a legislação técnica rigorosa e o hábito de consumidores finais processarem 
empresas por problemas na prestação de serviços dificultam a entrada em determinados 
países. 

Ao avaliar a entrada por meio de investimento direto em determinado país, a empresa foi 
alertada de que a população local seguia duas linhas básicas de consumo: produtos nacionais 
adquiridos a preços baixíssimos ou produtos importados e luxuosos. Esta informação criou a 
necessidade de uma avaliação mais detalhada sobre a estratégia a ser adotada em relação ao 
país. 

Beta Instituições: Um problema dos estrangeiros em relação aos brasileiros é a nossa falta de rigor 
com o cumprimento de prazos. Brasileiros têm o hábito de atrasar e não avisar. Além disso, o 
povo é muito inerte em relação às ações do governo, mesmo quando se sentem prejudicados, 
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não reagem apropriadamente. Maleabilidade e criatividade são diferenciais do Brasil. 

Arranjos institucionais: o governo brasileiro atrapalha as empresas exportadoras mais do que 
ajuda, pela falta de políticas favoráveis ao empreendedorismo. O governo atual tenta resolver 
problemas de outros países, mas não consegue resolver seus problemas internos e fazer com 
que o país ganhe destaque como manufaturador ou exportador de tecnologia. Se a exportação 
fosse prioritária, o porto de Itajaí teria o dobro do tamanho, por exemplo. Em situações, é 
necessário embarcar mercadorias via porto de Santos (SP). A estrutura do mercado e a entrada 
de novos fornecedores provocaram a mudança na forma de conduzir os negócios no principal 
destino da empresa, por isso, instalou armazém de distribuição em convênio com a APEX 
Brasil com o objetivo de reduzir tempo de entrega e preços. 

Instabilidade cambial brasileira afeta diretamente a lucratividade das operações em função da 
sua instabilidade. Em mercados mais sofisticados, como a Europa, a empresa tem uma 
situação mais confortável do que em mercados onde há maior vulgarização, com negociações 
mais focadas em preço do que em qualidade de produto. 

Setores institucionais: falta mobilização da sociedade como um todo. Mão de obra cara se 
comparada a outros países. 

Organizações: item não foi avaliado pelo respondente. 

Resultados/produto: em geral, são bem aceitos e conhecidos, mas nos EUA, por exemplo, as 
pessoas “nem sonham que fazemos milhões de carros por ano”.  “[...] ainda nos associam a 
samba, biquínis e Rio de Janeiro. Ah, e violência. Claro.” Os europeus nos conhecem melhor, 
até por causa da colonização, mas os americanos “Depois que eles nos visitam ficam 
impressionados.” 

Quanto às instituições do mercado de destino, ao focar no principal mercado, não houve 
restrições. Pelo contrário, os procedimentos de importação e de liberação para uso do produto 
foram simples e, no seu caso específico, a alíquota do imposto de importação é zero. 

Gama Instituições: O brasileiro tem muito carisma, e é um povo miscigenado, o que lhe permite 
acesso a qualquer mercado. Imagem do Brasil nunca foi uma barreira para os negócios da 
empresa. Europeu, por exemplo, prefere comprar do Brasil em vez de comprar da China ou da 
India, sente-se mais à vontade (povos ocidentais).  Tem mais efeito a ética da empresa do que 
o país de origem.  

Arranjos institucionais: Brasil é visto como nação forte, democracia estável. Antes do Real, o 
governo instável e a inflação comprometiam mais os negócios. Governos ruins afetam mais do 
que bons governos. O benefício tributário drawback é um mecanismo importante para a 
redução de custos. O que mais atrapalha é a infraestrutura cara e ineficiente. Rever a 
tributação, exportação não é tributada, mas a cadeia produtiva é. Necessidade de benefícios 
adicionais (seguro saúde e auxílio educação para funcionários) também acarretam custos no 
produto comercializado. Aduana brasileira está muito suscetível à avaliação pessoal do fiscal e 
demais indivíduos. 

Setores institucionais: Sindicatos fortes e que promovem uma imagem de que empresários são 
inimigos dos trabalhadores e afetam a condução dos negócios. Sistema educacional não 
prepara adequadamente os profissionais, as empresas se obrigam a investir em capacitação 
técnica. 

 Organizações: ao instalar uma empresa de grande porte numa região promove a instalação de 
outros pequenos ao redor. 

Resultados/produto: Imagem do setor prevalece sobre a imagem do Brasil no geral. No 
segmento específico, há uma boa imagem do país. Embraer é exemplo de empresa líder e que 
promove o nome do país, indústria siderúrgica também tem padrão mundial.  

Para produtos ainda não consolidados, pode haver algum receio. Especialmente no caso dos 
setores intensivos de tecnologia. “Além de banana e macaco, vocês têm uma indústria deste 
tamanho e com esta tecnologia?” Muitas pessoas se surpreendem. 

Em relação às instituições nos países de destino, vem do Japão a maior demanda por 
inovação. 
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Delta Instituições: qualidade e produtividade dos profissionais no Brasil supreenderam a matriz. 
Matriz, na Europa, adota padrões rígidos e bastante inflexíveis desde a linha de produção até a 
condução dos negócios. Regulamentação menos rígida, no Brasil, reduz custos sobre produção 
de alumínio, favorecendo desenvolvimento parceiros locais. 

Em geral, seus distribuidores locais são profissionais do mesmo país de origem da fábrica, 
mas que residam há vários anos nos mercados de destino. 

Arranjos institucionais: Difícil explicar para os executivos europeus uma greve na Receita 
Federal que comprometeu o andamento da produção. Carga tributária é considerada absurda, 
inviabilizando grandes ampliações no volume de negócios. Governo deveria simplificar dos 
processos de importação e exportação. Importação de equipamentos é difícil, especialmente se 
forem equipamentos usados, mesmo que se destine a aumentar a produção e exportação. Visão 
atrasada. Investidores recebem informações sobre ações de fomento às exportações brasileiras, 
mas, no dia-a-dia, elas não funcionam. 

Setores institucionais: Não percebe interações sistemáticas entre empresas. Brasileiros 
deveriam dominar outros idiomas.  

Organizações: na escolha da região para implementação da fábrica, teve influência a sua 
experiência no setor metalmecânico. 

Resultados/produto: Produtos no final do ciclo de vida tendem a ser transferidos para o Brasil 
para ter uma sobrevida, baseando-se nos menores custos de produção em relação à matriz. 
Representantes da alta gestão da empresa que visitem a unidade brasileira surpreendem-se 
positivamente com o nível de qualidade na produção. Há tecnologias que não estão 
disponíveis no Brasil. Brasil ainda está nas fases primárias e secundárias, poderia estar mais 
avançada. 

Ômega Instituições: o setor em que atua ainda é bastante dependente de mão-de-obra. Empresas de 
EUA e Europa têm estrutura de redução de custo a partir da redução de preço dos seus 
fornecedores, Brasil está entre os LCC (low cust country). Não há discriminação na sua área 
em relação aos produtos brasileiros. Inicialmente, há desconfiança, mas logo que conhecem 
passam a confiar. Nas negociações, estrangeiros percebem que somos transparentes, 
simpáticos e entendemos do negócio. 

Arranjos institucionais: Compradores demonstram pouca preocupação em relação ao governo 
e às normas, têm mais interesse em se certificar sobre a estrutura logística e à velocidade de 
fornecimento. Comunicação sobre as ações do governo é falha, as empresas precisam 
pesquisar muito para encontrar a informação. Em decisão de expansão, escolheu região com 
melhor infra-estrutura logística. Ainda há burocracias muito grandes nos portos, o que gera 
receio em empresas fazerem negócios. Para fazer uma peça, precisa modelos e em 
determinados casos, o cliente já tem o modelo e quer reaproveitá-lo. Por se tratar de material 
de segunda mão, criam-se grandes barreiras à importação. Existem muitas taxas e uma demora 
que não se justifica. Problema não é com o fiscal, é a norma/lei que precisa ser revista. 
Burocracia é pior que carga tributária e infra-estrutura ineficiente. 

Setores institucionais: APEX – pede apoio na forma de investimentos e redução de imposto de 
renda para remessas ao exterior. Insere-se em feiras com stand “Brasil”.  

Setores institucionais: o ensino no Brasil precisa fortalecer a aprendizagem de outros idiomas. 
As universidades precisam avaliar melhor o ambiente prático das profissões para preparar 
melhor seus alunos, aliando teoria e prática. 

Organizações: escassez de empresas do mesmo segmento na região dificulta a qualificação da 
mão-de-obra. 

Resultados/produto: Quando visitam, saem satisfeitos e até impressionados com o que vêem. 
Muitos vêm pela primeira vez ao Brasil. “Eles têm uma idéia totalmente errada e quando 
chegam aqui ficam surpreendidos.” Sem exceções, quando vêem o tamanho, a organização da 
empresa, a área... sentem a dedicação e motivação, pessoas trabalham com alegria. 
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QUADRO INSTITUCIONAL INOVAÇÃO 

Alfa Design brasileiro é valorizado. Característica de pluralidade, originalidade. Não tem uma 
tendência “óbvia”.  

Beta Geração de inovação é concentrada no esforço próprio da empresa. Universidades próximas 
da empresa facilitam a capacitação da mão de obra. 

Gama O executivo não se sentiu qualificado para fazer esta avaliação.  

Delta Engenheiros brasileiros demonstraram criatividade na solução de determinados problemas de 
produção e no desenvolvimento de solução para um cliente nacional, gerando expectativas 
positivas na equipe da matriz, que concentra as atividades de P&D do grupo. Na matriz, de 70 
a 80% dos funcionários são engenheiros. 

Brasil ainda cria dificuldades para entrada de equipamentos do exterior, especialmente se 
forem usados, pois não consegue perceber que tais equipamentos são necessários para ampliar 
a produção e as exportações brasileiras. 

Em determinada circunstância, a empresa precisava realizar um ensaio de resistência de 
material e não identificou um prestador de serviço entre as universidades e ICT, como seria 
esperado. 

Ômega Brasil é carente de tecnologias para ensaio dos produtos. Está realizando ensaios na Inglaterra.  

 
 
REDES PARA EXPORTAÇÃO 

Alfa As redes assumem diferentes papéis nas atividades internacionais da empresa. De forma geral, 
a empresa conta com apoio dos seus fornecedores para ingressar em novos mercados e para 
identificar parceiros locais, devido à alta integração entre a empresa e seus fornecedores.  

Há, também, situações em que representantes diplomáticos internacionais mantêm contatos 
regulares e visitam pessoalmente a empresa com o objetivo de convidá-los a fazer negócios 
com seus países de origem. 

Por outro lado, não percebe uma atuação proativa dos organismos brasileiros, sendo que a sua 
relação com o governo, por exemplo, limita-se a um bom relacionamento com o governo 
estadual decorrente da rede social do proprietário, mas os executivos preferem não se envolver 
em eventos ou movimentos políticos ou do governo. 

Adicionalmente, os clientes costumam ser representados por empresas familiares (da mesma 
forma que a empresa pesquisada), cuja decisão de compra se reserva ao proprietário, sendo 
comum que os proprietários das empresas vendedora e compradora estabeleçam contato 
pessoal para efetivação da primeira venda.  As visitas dos clientes à fábrica são constantes e a 
empresa valoriza as visitas de representantes da sociedade em geral. 

Apesar dessas avaliações, as empresas locais não se relacionam de maneira sistemática, 
mesmo considerando associações empresariais formais. 

Beta Em países onde a empresa não identifica parceiros adequados, acaba sendo forçada a atuar por 
meio de comerciais exportadoras, o que é avaliado de maneira negativa por seus executivos. 

As parcerias para exportação estão mais no exterior, na condição de distribuidores, do que no 
Brasil. 

Gama As redes internacionais garantem o acesso a um número maior de clientes. Tais redes se 
configuram principalmente como as montadoras e os distribuidores dos produtos da linha 
industrial. 

A internet mudou o jeito de fazer negócios, reuniões informais entre profissionais da área 
perderam parte da importância. No passado, as redes sociais tinham um efeito mais 
significativo. 
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Delta A empresa mantém fornecimento para grandes montadoras com abrangência mundial e dispõe 
de distribuidores locais. 

Ômega A empresa se vale da entrada em uma unidade do cliente para subsidiar sua entrada nas 
demais unidades. Além disso, reconhece o papel de entidades para alavancar os negócios. No 
entanto, a empresa é quem busca apoio, poderia haver uma atuação mais proativa das 
entidades. 

Além disso, participa de programa de estágio com universitários estrangeiros que realizam 
pesquisas no mercado internacional buscando novos nichos, por exemplo. 

 
 
REDES PARA INOVAÇÃO 

Alfa Foram relatadas algumas experiências de projetos conjuntos para o desenvolvimento de 
inovação em parceria com ICT e com empresas públicas prestigiadas, entretanto, a falta de 
sincronia e os interesses políticos atrasaram cronogramas e prejudicaram os resultados finais. 
A percepção dos executivos é de que a redução de custos é superada pelos atrasos no 
processo, de tal forma que as parcerias se mostraram pouco eficazes. 

Atualmente, as parcerias se restringem ao desenvolvimento de itens secundários e à 
contratação de serviços pontuais. 

Beta A empresa trabalha em parceria com ICT  no Brasil e no exterior, mas ainda percebe poucos 
resultados. Haveria, ainda, potencial para desenvolver inovações em parceria com clientes e 
fornecedores internacionais, mas os executivos sentem-se pouco à vontade para compartilhar 
seus resultados de P&D, bem como garantir a segurança do funcionário que vem ao Brasil, 
definição de responsabilidades sobre os custos, etc. 

Gama Promove muito desenvolvimento em conjunto. Principalmente, clientes trazem os projetos e a 
empresa viabiliza a sua produção.  

Em termos locais, a empresa serve mais como referência de tecnologia do que busca parceiros 
para inovar. 

Delta A interação com clientes e concorrentes menores é constante para o desenvolvimento de novas 
soluções e para a melhoria dos produtos existentes.  

Por outro lado, tem dificuldades, no Brasil, de realizar projetos cooperados com 
universidades, por exemplo. Há carência de equipamentos nos padrões determinados pelos 
engenheiros europeus. 

Ômega O executivo afirmou desconhecer a existência de desenvolvimentos conjuntos, destacando que 
a empresa investe em equipamentos e em capacitação dos funcionários para melhorar os seus 
processos. Em geral, demandas de novos produtos são sinalizadas pelos clientes, que 
desenvolvem seus projetos e contratam a empresa para executá-los. Inovação se concentra em 
propor melhorias no projeto ou no processo, melhorando o desempenho do item. 

 

INOVAÇÃO 

Alfa A empresa está engajada em promover inovações de diferentes tipos, desde a apresentação 
final do seu produto até a forma de condução das negociações. Destaques recentes estão 
relacionados à criação de uma nova área internacional e o redesenho de processos produtivos.  

Nas negociações, costuma assumir uma postura de consultor do negócio do cliente, 
trabalhando em conjunto para formatar o produto ideal e apresentando novas alternativas do 
setor em que atuam.  

A inovação favorece a conquista de mercados para a empresa. Determinadas barreiras 
culturais podem ser superadas a partir do momento em que um cliente adota a novidade. Por 
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se tratar de setor com alta padronização, a conquista dos clientes encontra forte apoio das 
inovações do produto e da forma de negociação com o cliente, na oferta de soluções. 

Um destaque no processo de P&D é o cuidado para que a inovação não promova uma 
desvalorização das linhas anteriores, pois o mercado atribui grande importância ao valor de 
revenda dos produtos. 

E ainda, a empresa promoveu inovações que geraram patentes, mas o registro de tais patentes 
estaria mais relacionado ao interesse em promover uma imagem de inovação, bem como 
comprovação de resultados para fins tributários do que o interesse em obter vantagem 
comercial direta a partir delas. 

Para a empresa, o benefício da inovação está na percepção do cliente sobre o melhor 
desempenho do seu produto, destacando-se a qualidade estrutural associada. 

Beta A empresa conta com produtos patenteados, mas sofre grande pressão de produtos chineses, 
inclusive com casos de pirataria já denunciados.  

Buscando ampliar sua atuação e visualizando o futuro do setor automotivo, a empresa 
trabalhou no desenvolvimento de um produto efetivamente novo para o mercado, mas essa 
inovação decorreu de iniciativa própria. Não há relatos de cooperações que geraram inovação 
significativa para a empresa. 

A empresa conta com equipes para fomentar a inovação dentro da empresa e, com isso, o 
principal efeito que se tem percebido é a exploração de novos nichos de mercado. 

Gama A inovação está na essência da empresa, sendo que sua fundação está associada a um método 
diferenciado de fundição. 

Inovação por parte da empresa está focada mais nos materiais. Recentemente, adquiriu uma 
tecnologia para produção de material que somente 2 empresas no mundo dispõem, sendo que 
a tecnologia foi aperfeiçoada pela equipe interna. 

 Foco das inovações: reduzir peso, para chegar a carros tão leves quanto possível. Nova 
tecnologia gera material muito mais leve e mais resistente, e será direcionada ao atendimento 
de clientes como Jaguar, Audi e outras montadoras de carros de primeira linha. Novos 
materiais promovem saltos na participação de mercado.  

Qualidade é item indiscutível e o potencial tecnológico é o principal diferencial da empresa. 
Em todo o mundo, neste momento, os executivos avaliam que não há empresa do mesmo 
ramo com parque fabril superior ao seu. Além disso, conta com profissionais altamente 
qualificados, com diversos doutores atuando em diferentes áreas na empresa. 

Delta A empresa é referência mundial no seu segmento, sendo indicada como a principal provedora 
de soluções no setor. O desenvolvimento está concentrado na matriz, que está próxima de 
muitos dos principais clientes. O principal item produzido no Brasil não é mais produzido na 
Europa. A crise no setor de caminhões (principal segmento) forçou a empresa a buscar novos 
nichos no mercado, demandando novas ações e novos produtos. 

A inovação está associada a ganhos maiores. A empresa se permite cobrar preços mais altos 
porque a concorrência não consegue superá-la devida à liderança tecnológica e inovação 
constante. 

Ômega A inovação permite atingir o nível de demanda internacional. Contribui em casos específicos 
para desenvolver soluções, para melhorar performance do produto. Agrega valor ao produto. 
Cria novos mercados ao demonstrar sua capacitação para o atendimento de clientes cada vez 
mais sofisticados. Foco está na melhoria do processo, já que os projetos são desenvolvidos 
pelo cliente. 
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ESTRATÉGIAS DE EXPORTAÇÃO 

Alfa A empresa iniciou suas exportações a partir da demanda de um cliente paraguaio, o que 
despertou o interesse da empresa em ampliar as vendas nessa modalidade. Atualmente, as 
vendas para o mercado externo vêm ganhando ainda mais importância, com a criação recente 
de uma área destinada especificamente a desenvolver novos mercados.  

Em geral, as vendas para o exterior carecem de parceiros no mercado de destino, tendo em 
vista que o produto demanda assistência técnica no local de utilização. 

A estratégia de entrada é determinada por uma combinação de fatores, com destaque para a 
proximidade física do país consumidor, a existência de barreiras tarifárias e o nível de 
desenvolvimento da indústria local. Assim, a proximidade física permite o atendimento a 
partir da fábrica brasileira, barreiras tarifárias podem favorecer a instalação de unidade 
produtiva no exterior e, nesse caso, o nível de desenvolvimento da indústria vai determinar o 
tipo de operações que serão realizadas na unidade no exterior. Adicionalmente, mercados 
consolidados permitem a adoção de estratégias com maior grau de envolvimento. 

Beta No início das atividades, contava com representantes ou comerciais exportadoras. Atualmente, 
dá-se preferência ao estabelecimento de parcerias com distribuidores locais.  

O conhecimento prévio é determinante para ampliação do nível de investimento em 
determinado país. Evolução é gradual em termos de negócios. Os países onde há unidades 
instaladas são determinados em termos de mercados estratégicos, sendo todos distantes do 
Brasil tanto em termos físicos quanto culturais. 

Em geral, a empresa ainda avalia com cautela na avaliação de investimentos no exterior, 
embora reconheça a possibilidade de aumentar seus ganhos implantando unidades fabris em 
determinados países. 

Gama Para a linha automotiva: nos EUA, por exemplo, tem um centro de distribuição própria, que 
funciona num sistema Just in Time. O foco do atendimento está no cliente, mais do que nos 
mercados. Entretanto, há situações em que atende um cliente em um país e não o atende em 
outro, variando de acordo com a política de centralização ou descentralização do cliente. A 
definição pela instalação de unidades próprias no exterior está diretamente ligada ao tempo de 
relacionamento com o mercado e com a existência de contratos de fornecimento de longo 
prazo. 

Para a linha industrial: preferencialmente trabalha com distribuidores locais que abastecem o 
mercado. Por se tratar de produto mais caro que boa parte dos concorrentes, entende-se que o 
papel do distribuidor é prioritário para convencer um cliente a pagar mais caro pelo seu 
produto. 

Delta A subsidiária brasileira foi uma exigência de um cliente de grande porte (Mercedes-Benz), 
entretanto, sendo uma das quatro unidades da empresa em todo o mundo. Estratégia similar 
foi utilizada na China, para acompanhar clientes e aproveitar baixos custos de produção. 

Ômega Iniciou suas com EUA e Alemanha. EUA em especial, Caterpilar atua no Brasil há mais de 40 
anos e a empresa era fornecedora local desde o início das atividades da Caterpilar. A 
Alemanha foi a partir de uma empresa alemã que se instalou no Brasil. Encontrou a empresa, 
identificou-se com a cultura alemã e abriu as portas para a entrada na Alemanha. 

Foco atual em países em crescimento. Tem uma rede de representantes no exterior para 
prospecção de negócios, mas são os engenheiros da fábrica que acompanham e fazem as 
visitas. 

Para ampliar mercados, a partir do momento em que obtém uma certificação para 
fornecimento para uma empresa pertencente a grupo multinacional, busca as demais empresas 
do grupo para fornecer a todas. Esta estratégia tem se mostrado bastante eficaz. 
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APÊNDICE D – LEGENDA DAS VARIÁVEIS (ANÁLISE QUANTIT ATIVA) 

Questão Indicador gerado Significado 
Ano de fundação idade  Idade da empresa na época da pesquisa 
Ano de início das 
exportações 

inicx Idade da empresa quando iniciou suas atividades de exportação 
expx Experiência, em anos, na atividade de exportação 

Motivação para 
exportação  

expan Expansão de mercado 
padin Interesse em obter imagem de empresa de “padrão internacional” 
acompc Acompanhar clientes/concorrentes na expansão nos mercados 

externos 
oportp Aproveitar uma oportunidade de negócio ou apoio de programas 

governamentais 
clisol Clientes externos solicitam os nossos serviços. Somos procurados. 
oportr Oportunidade identificada por rede na qual a empresa está inserida 
interr Interesse em integrar redes internacionais 
acessr Oportunidade de acessar recursos diferenciados no exterior 

(tecnologias, canais, gestão, etc) 
Estratégias de entrada 
em mercados 
estrangeiros 

expi Exportação indireta 
expd Exportação direta 
expal Exportação por meio de aliança estratégica 
filial Instalação de filial própria no exterior 
estrat3  Estratégia de entrada 

Critérios para seleção 
de mercados 

exppe Experiência pessoal 
exppr Experiência profissional 
operat Operações atuais da empresa no exterior 
meres Mercado é estratégico 
parcni Parcerias nacionais e internacionais existentes e desejadas 
simc Similaridades culturais em relação ao Brasil 
acord Existência de acordos comerciais com o Brasil 
pion Ser pioneiro no novo mercado 

Mecanismos de 
incentivo à exportação  

segur Seguro de crédito à exportação 
pdpmd Política de Desenvolvimento Produtivo - MDIC 
apexa Participação em ações APEX 
estgov Estudos governamentais sobre mercados (portal do exportador, etc) 
miss Participação em missões comerciais  
embcon Apoio de embaixadas e consulados brasileiros no exterior 
draw Benefício de drawback 
paieb Programa de Apoio a Investimentos de Empresas Brasileiras de 

Capital Nacional no Exterior 
fngc Fundo de Garantia para a Promoção da Competitividade - BNDES 
acce Recursos de ACC e ACE 
finam Recursos Finamex - BNDES 
proex  Recursos Proex - BB 
mecexp5 Mecanismos formais de incentivo à exportação 

Diferencial 
competitivo  

inov61 Produto inovador 
preço Preço competitivo em nível internacional 
quali. Qualidade do produto 
flexi  Flexibilidade nas negociações 
cadlog Cadeia logística 
estmk Estrutura de marketing e vendas 
prodex Produção no exterior 

Inovações 
implementadas e efeito 
sobre exportações 

inopr Inovação em produto já comercializado (melhorias) 
novpr Oferta de novos produtos/serviços 
mudte Mudança na tecnologia empregada para fabricação do produto 
certq Certificações de qualidade 
noge Inovação na gestão da empresa 
novca Desenvolvimento de novos canais de comercialização 
Inova7 Inovações implementadas 

Número de países 
atendidos 

npaíses  Número de países atendidos pela empresa 
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Questão Indicador gerado Significado 
Intensidade 
exportadora 
(exportações sobre 
faturamento total) 

DESX (numérica)  Desempenho exportador (intensidade exportadora) 
DESXC 
(categórica) 

Desempenho exportador (intensidade exportadora) 

Quadro institucional 
para inovação 

culti Cultura de inovação  
empre Empreendedorismo 
inctr Incentivos tributários 
recpi Destinação de recursos públicos para atividades de inovação 
apoio Apoio operacional (governo, entidades de classe) 
coopei Cooperação entre empresas e instituições 
apl Arranjos produtivos locais 
rpri Regulamentação sobre Propriedade Industrial 
siste Sistema educacional 
inorad Foco em inovações radicais 
instin10 Quadro institucional favorável à inovação 

Mecanismos de 
incentivo à exportação  

leiino Lei da Inovação 
leibem Lei do Bem 
pdpino Política de Desenvolvimento Produtivo - MDIC 
inpi Registros de Propriedade Industrial – INPI 
finep Editais de apoio à inovação – FINEP 
bndes Fundos de financiamento à inovação – BNDES 
cnpq Apoio à capacitação de pesquisadores – CNPq 
anpei Ações promovidas pela ANPEI 
mecino11 Mecanismos de incentivo à inovação 

Diferenciação do 
produto 

qualisa Qualidade do produto (nível de satisfação dos usuários) 
dessup Produto de desempenho superior aos concorrentes (tecnologia de 

ponta) 
prosus Produto com apelo “sustentável” 
proint Produto apresenta alta integração com outros componentes  
adappr Capacidade de adaptação do produto às demandas de clientes  
difer12 Diferenciação do produto 

Estratégias de 
cooperação para 
inovação 

cooin Cooperação com instituições nacionais (ex. APEX, governo, bancos 
e órgãos de fomento) 

cooir Cooperação com instituições regionais (ex. associações comerciais 
industriais, federação das indústrias, órgãos estaduais de pesquisa) 

coocpu Cooperação com centros de pesquisa e universidades 
cooems Cooperação com empresas que atuam no mesmo setor  
cooemd Cooperação com empresas distribuidoras 
coofo Cooperação com fornecedores  
coocl Cooperação com clientes  
cooper13 Cooperação para inovação 

Frequência de 
cooperação para 
inovação 

fcooin Frequência de cooperação com instituições nacionais (ex. APEX, 
governo, bancos e órgãos de fomento) 

fcooir Frequência de cooperação com instituições regionais (ex. 
associações comerciais industriais, federação das indústrias, órgãos 
estaduais de pesquisa) 

fcoocpu Frequência de cooperação com centros de pesquisa e universidades 
fcooems Frequência de cooperação com empresas que atuam no mesmo 

setor  
fcooemd Frequência de cooperação com empresas distribuidoras 
fcoofo Frequência de cooperação com fornecedores  
fcoocl Frequência de cooperação com clientes  
freq14 Frequência de cooperação 

Papel das redes refiin Acesso a fontes mais vantajosas de crédito e financiamento para 
inovação 

reinpd Favorecimento para o desenvolvimento de inovações de produto 
reinpc Favorecimento para o desenvolvimento de inovações de processo 
recuin Redução do custo da inovação 
reinme As redes são uma importante fonte de informações sobre o mercado 
reacex A inserção em redes facilita permite a adoção de estratégias 

aceleradas de internacionalização 
remkin As redes de relacionamento permitem melhores estratégias de 

marketing internacional 
rede15 Utilização das redes para inovar e exportar 
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Questão Indicador gerado Significado 
Estratégia de busca por 
inovação 

cminova16 Como a empresa se organiza para obter resultados em inovação 

Receitas com produtos 
inovadores 

reprin faturamento bruto de vendas nos últimos 3 anos (2006 a 2008) 
provenientes de produtos novos (lançados a partir de 2005) 

Investimento em P&D invpd % faturamento investido em P&D 
Capacitação 
tecnológica 

invct  % faturamento investido em capacitação 
tecnológica 

Patentes concedidas ou 
requeridas  

patent Total de patentes, no Brasil, depositadas e concedidas ou de 
depósitos ou registros de programas de computador (últimos 5 
anos): 

Grau de inovação da 
empresa 

Inova  
inov61 (produto inovador) e inova7 (inovações implementadas) 

 


