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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo principal descrever como as empresas 

exportadoras da cidade de Maringá (PR), por meio de redes de relacionamentos 

interorganizacionais, acessam os recursos que viabilizam a internacionalização. Esta 

pesquisa é descritiva, ex post factum, seccional (transversal) e combina 

procedimentos qualitativos e quantitativos. O nível de análise é o organizacional; a 

unidade de análise é a organização. Ela foi desenvolvida em duas etapas. A fase 

qualitativa visava coletar informações sobre o comércio internacional, em revistas, 

jornais e sítios de organizações da área, bem como sobre três empresas 

exportadoras, ZM Bombas, Semix e Apiário Diamante, portanto a estratégia de 

pesquisa utilizada foi o estudo de casos múltiplos. Foram realizadas entrevistas 

semi-estruturadas com os responsáveis pelo comércio exterior de cada empresa 

estudada, bem como observações não participantes. As informações coletadas na 

etapa qualitativa foram utilizadas para o desenvolvimento do formulário da fase 

quantitativa, na qual foram aplicados formulários em 31 empresas exportadoras, ou 

seja, em 66% da população. Os dados coletados na fase qualitativa foram 

analisados por meio de análise de conteúdo e os coletados na quantitativa foram 

analisados por meio de estatística paramétrica e não paramétrica, bem com por 

meio de análise de redes. Nas empresas estudadas foram identificadas 

características de ambos processos de internacionalização, gradual e desde o início 

das operações. A separação das empresas por tipo de processo de 

internacionalização parece ser mais difícil de realizar em locais nos quais o avanço 

da globalização tem sido mais gradual, e quando as empresas são micro, pequenas 

e médias, tal como ocorre na cidade de Maringá (PR). As redes parecem ser 

importantes em ambos processos de internacionalização. Os recursos específicos 

da internacionalização, conhecimento de mercado e experiência internacional, 

tendem a ser obtidos por meio de relacionamentos. As empresas exportadoras 

mantem diferentes tipos de relacionamentos com organizações e instituições 

regionais. Todas as instituições regionais fornecem recursos que viabilizam a 

internacionalização.  

 
Palavras-chave: Redes de relacionamentos interorganizacionais. Recursos. 

Internacionalização. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to describe how exporting companies in Maringa (PR), 

through networks of interorganizational relationships, access resources that enable 

internationalization. This research is descriptive, ex post factum, sectional and 

combines qualitative and quantitative procedures. The level of analysis is the 

organizational; the unit of analysis is the organization. This research was developed 

in two stages. The qualitative phase aimed to collect data about international trade, in 

magazines, newspapers and websites of organizations of the area, as well as three 

exporting companies, ZM Bombas, Semix e Apiario Diamante, therefore the research 

strategy used was a multiple case study. Were conducted semi-structured interviews 

with those responsible for foreign trade of each company studied, as well as non- 

participant observations. The information collected in the qualitative phase was used 

to develop the form of quantitative phase, in which forms were applied in 31 exporting 

companies (66% of the population). The data collected in the qualitative phase were 

analyzed through content analyses procedures and the data collected in the 

quantitative were analyzed using statistical parametric and non parametric, as well as 

through network analysis. In the companies studied were identified characteristics of 

both processes of internationalization, gradual and since the inception of operations. 

The separation of companies by type of internationalization process seems to be 

more difficult in places where the advance of globalization has been more gradual, 

and when firms are micro, small and medium, as occurs in Maringa (PR). The 

networks seem to be important in both processes of internationalization. Specific 

resources of internationalization, market knowledge and international experience, 

tend to be obtained through relationships. Exporting companies maintain different 

types of relationships with organizations and regional institutions. All regional 

institutions provide resources that enable internationalization.  

 
Key words: Networks of interorganizational relationships. Resources. 

Internationalization.  
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1  INTRODUÇÃO 

 
 

O estudo dos negócios internacionais não é recente. “A teoria do crescimento 

da firma”, livro escrito por Penrose e originalmente publicado em 1959 foi um 

trabalho fundamental para o estudo da internacionalização (DIB, 2004). Penrose 

(1995, 1959) sugeriu que o crescimento da empresa está intimamente ligado à 

aquisição de conhecimento, o qual seria um processo evolutivo baseado no acúmulo 

de experiências dentro da empresa. Este trabalho foi um dos pilares para o chamado 

Modelo da Escola de Uppsala, proposto por Johanson e Valhne (1977), que é o 

modelo mais frequentemente utilizado na literatura sobre internacionalização 

(CHETTY; CAMPBELL-HUNT, 2004). 

Todavia, Johanson e Valhne (2003) argumentam que os modelos tradicionais 

de internacionalização - tais como o modelo original de Uppsala (JOHANSON; 

VALHNE, 1977), bem como o modelo de estágio no processo de exportação e o 

modelo da inovação, entre outros - devem ser combinados com novos modelos, por 

não serem capazes de explicar a internacionalização de alguns tipos de empresas 

tais como born globals e pequenas empresas. 

No Brasil, os estudos sobre negócios internacionais têm se intensificado na 

última década (BOEHE; TONI, 2006; CARNEIRO; ROCHA; SILVA, 2009; COSTA, 

2008; MACHADO-DA-SILVA; SEIFERT JR., 2004; PREDEBON, 2003; RITOSSA,  

2008; RITOSSA; BULGACOV, 2008, 2009; SEIFERT JR.; MACHADO-DA-SILVA, 

2007, 2005; SILVA; ROCHA; CARNEIRO, 2009). Isto decorre da abertura do país 

para o mercado internacional na década de 90. Compreender a internacionalização 

das empresas brasileiras é fundamental para a criação da vantagem competitiva 

sustentável, tanto no mercado interno quanto no externo. 

A partir da necessidade de considerar novos modelos, muitas linhas de 

pesquisa sobre negócios internacionais, parcialmente conectadas, surgiram, tais 

como novos empreendimentos ou born globals, empresas baseadas em alta 

tecnologia, empresas de serviços industriais e pequenas empresas. Uma 

característica comum destas muitas linhas de pesquisa é que elas enfatizam as 

redes de relacionamentos quando tentam entender e explicar a rápida 

internacionalização destas empresas (JOHANSON; VALHNE, 2003). 
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As pesquisas sobre redes de relacionamentos também não são recentes. 

Entre os trabalhos pioneiros sobre redes sociais destacam-se dois: The strengh of 

weak ties e Getting a job, ambos do sociólogo norte-americano Mark Granovetter, 

publicados, respectivamente, em 1973 e 1974. Estes trabalhos (GRANOVETTER, 

1973, 1974) introduziram a discussão sobre o papel das redes na promoção e 

acesso a oportunidades existentes na estrutura social e econômica e no mercado de 

trabalho. Na teoria organizacional a perspectiva de redes sociais emergiu no final 

dos anos 70, quando autores como Aldrich (1979) começaram a utilizar as formas de 

relacionamentos interorganizacionais como foco de análise (MARTES; BULGACOV; 

REINERT; GONÇALVES, 2006). 

No Brasil, os estudos sobre redes de relacionamentos têm se intensificado na 

última década (BOEHE; TONI, 2006; BULGACOV; VERDU, 2001; MACIEL, 2007; 

REINERT, 2008a, 2008b, 2006; REZENDE; VERSIANI, 2007). Os trabalhos 

nacionais sobre redes, assim como os internacionais, concentram-se em duas 

abordagens: redes como forma de governança e redes como ferramenta analítica. 

Na primeira abordagem, as pesquisas tratam das estruturas corporativas que 

assumem a forma de redes. Na segunda, as pesquisas versam sobre relações 

sociais, imersão social, capital social e construção da rede empregando 

procedimentos metodológicos específicos (MARTES; BULGACOV; REINERT; 

GONÇALVES, 2006). 

Ao estudar as redes de relacionamentos interorganizacionais por meio das 

teorias de redes sociais, parte-se do pressuposto de que as organizações estão 

imersas em uma rede de relações sociais, a qual influencia a ação econômica 

(SMELSER; SWEDBERG, 2005). Em outras palavras, as organizações não são 

independentes em relação às outras organizações, ou seja, existe uma 

interdependência entre as organizações que pode facilitar ou constranger a ação 

econômica. Esta interdependência pode ser exemplificada pelo fato de que as 

organizações não são capazes de gerar todos os recursos requeridos para se 

manter (ALDRICH; PFEFFER, 1976) e viabilizar sua internacionalização, portanto as 

organizações, por meio de suas redes de relacionamentos, procuram obter os 

recursos necessários ao alcance dos objetivos organizacionais. 

O estudo sobre os recursos como fonte de vantagem competitiva, assim como 

o estudo da internacionalização, tem raízes no trabalho de Penrose (1995, 1959), 

portanto seu estudo não é recente. Os recursos capacitam as organizações para 
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conceber e implementar estratégias para atingir os objetivos organizacionais, mas 

estes recursos não estão igualmente distribuídos entre as organizações (BARNEY, 

1991), portanto o desempenho de uma empresa depende do conjunto de recursos 

que ela possui, controla ou tem acesso numa base semipermanente (HELFAT; 

PETERAF, 2003). Ou seja, o envolvimento em atividades internacionais é 

determinado pelos recursos que uma empresa possui, controla ou tem acesso por 

meio de relacionamentos interorganizacionais. 

Tendo em vista os argumentos recém apresentados, este trabalho parte dos 

seguintes pressupostos: (1) redes de relacionamentos interorganizacionais 

viabilizam o acesso a recursos não possuídos pela empresa e não disponíveis para 

compra no mercado; (2) determinados recursos são necessários para a 

internacionalização das empresas; (3) portanto, redes de relacionamentos 

interorganizacionais viabilizam a internacionalização. 

Por sua vez, este trabalho procura responder ao seguinte problema de 

pesquisa: Como as empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR), por meio de 

redes de relacionamentos interorganizacionais, acessam os recursos que 

viabilizam a internacionalização? 

 

 

1.1 OBJETIVOS (GERAL E ESPECÍFICOS) 

 

 

 Este estudo tem como objetivo principal descrever como as empresas 

exportadoras da cidade de Maringá (PR), por meio de redes de relacionamentos 
interorganizacionais, acessam os recursos que viabilizam a internacionalização. 

Em termos específicos, procura-se atingir os seguintes objetivos:  

 Identificar como ocorre a internacionalização das empresas exportadoras da 

cidade de Maringá (PR); 

 Identificar os recursos que viabilizam a internacionalização das empresas 

exportadoras da cidade de Maringá (PR); 

 Caracterizar as redes de relacionamentos interorganizacionais das empresas 

exportadoras da cidade de Maringá (PR); 
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 Identificar os relacionamentos interorganizacionais que fornecem os recursos 

que viabilizam a internacionalização das empresas exportadoras da cidade de 

Maringá (PR). 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVAS (TEÓRICA E PRÁTICA) 

 
 

Os assuntos que permeiam esta pesquisa não são novos, todavia a proposta 

desta pesquisa visa contribuir com aspectos ainda pouco explorados na literatura. 

Este trabalho partiu do pressuposto de que a maioria das empresas exportadoras da 

cidade de Maringá (PR) era composta de micro, pequenas e médias empresas, o 

que foi comprovado pelos dados desta pesquisa, uma vez que estas empresas 

representam mais de 80% da amostra obtida. Portanto, algumas justificativas se 

referem ao porte das empresas. 

Ainda existe pouca literatura sobre a internacionalização das pequenas e 

médias empresas brasileiras (veja CARVALHO; PAES, 2006; GARCIA; LIMA, 2005; 

SILVEIRA; ALPERSTEDT, 2007), embora a literatura sobre a internacionalização 

das pequenas e médias empresas tenha crescido substancialmente nos últimos 

anos (veja BARBOSA; FULLER; FERREIRA, 2005; BOEHE; TONI, 2006; CHETTY; 

ANGDAL, 2007; CHETTY; CAMPBELL-HUNT, 2004; CHILD; RODRIGUES, 2006; 

FREEMAN; EDWARDS; SCHRODER, 2006; LOANE; BELL, 2006; MORT; 

WEERAWARDENA, 2006; SEPPO, 2007). 

 A literatura sobre atividades internacionais das pequenas e médias empresas 

enfatiza limites à internacionalização, tais como falta de recursos (financeiros, 

humanos, etc.) e de conhecimentos (especialmente sobre mercados e experiência 

no exterior), os quais podem ser superados por meio de relacionamentos em rede 

(CHETTY; ANGDAL, 2007; CHETTY; CAMPBELL-HUNT, 2004; FREEMAN; 

EDWARDS; SCHRODER, 2006). 

Diversos trabalhos relacionam redes de relacionamento, recursos e 

internacionalização, ou seja, argumentam que o acesso a recursos por meio das 

redes de relacionamento afeta a internacionalização das empresas (veja BOEHE; 

TONI, 2006; CHEN; CHEN, 1998; CHETTY; AGNDAL, 2007; CHETTY; CAMPBELL-

HUNT, 2004; CHILD; RODRIGUES, 2006; FREEMAN; EDWARDS; SCRODER, 
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2006; HAN, 2006; LOANE; BELL, 2006; LORGA, 2002; MORT; WEERAWARDENA, 

2006; OVIATT; MCDOUGALL, 2005, 1994; PRASHANTAM, 2005; REZENDE; 

VERSIANI, 2007; SEPPO, 2007), no entanto, eles diferem desta proposta de 

pesquisa, como se explica a seguir. 

 Este trabalho procura avançar nesta linha de pesquisa que integra redes de 

relacionamento, recursos e internacionalização, ao utilizar um quadro de referência 

mais completo. Especificamente, esta proposta amplia as pesquisas anteriores de 

três maneiras. Primeira, este trabalho utiliza a perspectiva das redes sociais para 

discutir os relacionamentos em redes, enquanto a maioria dos trabalhos anteriores 

utiliza a abordagem de redes para a internacionalização (veja BOEHE; TONI, 2006; 

CHEN; CHEN, 1998; CHETTY; AGNDAL, 2007; CHETTY; CAMPBELL-HUNT, 2004; 

CHILD; RODRIGUES, 2006; LOANE; BELL, 2006; LORGA, 2002; MORT; 

WEERAWARDENA, 2006; REZENDE; VERSIANI, 2007; SEPPO, 2007). Alguns 

trabalhos utilizam a literatura sobre capital social (HAN, 2006; PRASHANTAM, 2005) 

e outros trabalhos não mencionam nenhuma teoria sobre redes (FREEMAN; 

EDWARDS; SCRODER, 2006; OVIATT; MCDOUGALL, 1994, 2005), apenas 

comentam sobre a importância dos relacionamentos. 

A perspectiva de redes sociais e a abordagem de redes para a 

internacionalização partem dos mesmos pressupostos, mas a literatura sobre redes 

sociais é mais ampla no que tange aos diferentes tipos de relacionamentos. Ao 

acrescentar uma perspectiva social para estudar a internacionalização, é possível 

analisar melhor como os diferentes relacionamentos afetam esta ação econômica 

(SWEDBERG; GRANOVETTER, 2001). 

Segunda, este trabalho utiliza a visão baseada em recursos (VBR) (BARNEY, 

1991) e a teoria das capacidades dinâmicas (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997) para 

discutir os recursos, enquanto somente alguns trabalhos utilizam a VBR (CHILD; 

RODRIGUES, 2006; HAN, 2006; LOANE; BELL, 2006); um utiliza a teoria das 

capacidades dinâmicas (MORT; WEERAWARDENA, 2006), outros utilizam a visão 

baseada no conhecimento (VBC) (LOANE; BELL, 2006; PRASHANTAM, 2005), 

outros, ainda, utilizam a literatura sobre capital social (CHETTY; AGNDAL, 2007; 

REZENDE; VERSIANI, 2007) e a maioria dos trabalhos não menciona nenhuma 

teoria sobre recursos (BOEHE; TONI, 2006; CHEN; CHEN, 1998; CHETTY; 

CAMPBELL-HUNT, 2004; FREEMAN; EDWARDS; SCRODER, 2006; LORGA, 2002; 

OVIATT; MCDOUGALL, 1994, 2005; SEPPO, 2007). 
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Ao se utilizar visão baseada em recursos (VBR) e a teoria das capacidades 

dinâmicas, é possível especificar a natureza dos recursos requeridos para superar 

os custos de ser estrangeiro (liability of foreignness) e investigar os recursos que 

viabilizam as estratégias de internacionalização (PENG, 2001). 

 Terceira, este trabalho utiliza o modelo gradual (JOHANSON; VALHNE, 

1977), a abordagem de rede (evolução do modelo gradual) (JOHANSON; VALHNE, 

1990, 2003, 2006) e a teoria das born globals (OVIATT; MCDOUGALL, 1994, 2005), 

para discutir a internacionalização, enquanto a maioria dos trabalhos utiliza somente 

a abordagem de rede para a internacionalização (BOEHE; TONI, 2006; CHEN; 

CHEN, 1998; CHETTY; AGNDAL, 2007; CHILD; RODRIGUES, 2006; LORGA, 2002; 

REZENDE; VERSIANI, 2007; SEPPO, 2007), alguns trabalhos combinam a 

abordagem de rede para a internacionalização e a teoria das born globals (LOANE; 

BELL, 2006; MORT; WEERAWARDENA, 2006), outros utilizam somente a teoria das 

born globals (FREEMAN; EDWARDS; SCRODER, 2006; HAN, 2006; OVIATT; 

MCDOUGALL, 2005, 1994), um combina a teoria das born globals com o modelo 

gradual (PRASHANTAM, 2005) e um único utiliza as três teorias (CHETTY; 

CAMPBELL-HUNT, 2004) como este trabalho se propõe a fazer. 

Algumas empresas se internacionalizam de maneira incremental; outras 

entram em mercados externos desde o início de suas atividades (CHETTY; 

CAMPBELL-HUNT, 2004), portanto, ao considerar o modelo gradual, a abordagem 

de rede (evolução do modelo gradual) e a teoria das born globals para discutir a 

internacionalização, este trabalho segue a recomendação de Johanson e Valhne 

(2003) sobre combinar modelos tradicionais e novos e, em consequência, amplia o 

poder explicativo desta pesquisa. 

 A relevância prática desta pesquisa se mostra à medida que os gerentes 

compreendam que a internacionalização requer recursos que podem ser adquiridos 

por meio de relacionamentos interorganizacionais e que o processo de 

internacionalização está associado à capacidade de a empresa manter 

relacionamentos interorganizacionais e acessar recursos por meio destes. 

Este estudo procura descrever o processo de internacionalização das 

empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR). Na retratação do processo de 

internacionalização evidenciam-se os recursos necessários à internacionalização, o 

papel dos relacionamentos interorganizacionais no acesso a estes recursos e os 

relacionamentos interorganizacionais mantidos pelas empresas. Assim, existe a 
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perspectiva de que os resultados obtidos possam contribuir para o conhecimento 

dos administradores sobre o processo de internacionalização e sirvam como 

incentivo para que mais empresas vejam o mercado externo como uma 

oportunidade a ser explorada. Existe também a possibilidade que a identificação dos 

recursos necessários à internacionalização adquiridos por meio das redes de 

relacionamentos interorganizacionais possa promover a vantagem competitiva 

sustentável das empresas. 

 

 

1.3  ESTRUTURA DA TESE 

 

 

 Esta tese está dividida em cinco capítulos. Neste primeiro capítulo 

apresentou-se o tema e o problema de pesquisa; definiram-se os objetivos 

norteadores do estudo em pauta; e justificou-se de maneira prática e teórica a sua 

realização. 

 O segundo capítulo contém a fundamentação teórico-empírica que permeia 

esta pesquisa; está divido em sete partes: (1) redes de relacionamentos; (2) 

recursos; (3) redes de relacionamentos e recursos; (4) internacionalização; (5) 

internacionalização e recursos; (6) internacionalização e redes de relacionamentos; 

e (7) redes de relacionamentos, recursos e internacionalização. 

 Os procedimentos metodológicos utilizados na realização desta pesquisa são 

apresentados no terceiro capítulo, constituído pela caracterização e delimitação do 

estudo, definição constitutiva e operacional das categorias analíticas, instrumentos 

de coleta de dados e técnicas de tratamento deles, além dos limites existentes no 

desenvolvimento da investigação empírica. 

O quarto capítulo é composto pela apresentação e análise dos dados. 

Inicialmente apresenta-se um panorama do comércio exterior em Maringá e, na 

sequência, a análise dos dados em duas etapas. Na primeira etapa são 

apresentados os estudos de casos realizados e, na segunda, são apresentados os 

resultados da pesquisa de levantamento. 

Finalizando, o quinto capítulo traz as conclusões concernentes ao estudo, 

bem como recomendações para possíveis futuras pesquisas na área, assim como 

sugestões para as organizações estudadas e assemelhadas. 
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2  QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

 

Neste capítulo, apresenta-se o quadro teórico do presente estudo. O objetivo 

não é a discussão exaustiva dos assuntos relacionados ao problema de pesquisa, 

mas apresentar as bases sobre as quais o presente trabalho foi construído. O 

quadro teórico de referência está dividido em sete partes: (1) redes de 

relacionamentos; (2) recursos; (3) redes de relacionamentos e recursos; (4) 

internacionalização; (5) internacionalização e recursos; (6) internacionalização e 

redes de relacionamentos; e (7) redes de relacionamentos, recursos e 

internacionalização. 

 
 

2.1  REDES DE RELACIONAMENTOS 

 

 

Um relacionamento é uma conexão entre dois atores (organizações, pessoas, 

sociedades ou até mesmo nações-estado) (ROSS JUNIOR; ROBERTSON, 2007). 

Por sua vez, uma rede é a estrutura formada pelos relacionamentos que os atores 

mantêm com outros atores (SCOTT, 2003).  

Quando os relacionamentos se dão entre empresas eles recebem o nome de 

relacionamentos interorganizacionais e podem ser definidos como as transações, os 

fluxos e as ligações de recursos relativamente duradouras que ocorrem entre duas 

ou mais organizações (OLIVER, 1990). Estas relações com parceiros externos são 

extremamente importantes para a empresa do século XXI (ROSS JUNIOR; 

ROBERTSON, 2007).  

Os relacionamentos têm forma e conteúdo. A forma ou estrutura representa 

todas as ligações que os atores mantêm com outros atores, ou seja, é o desenho da 

rede que mostra a quantidade de conexões. O conteúdo se refere à qualidade dos 

relacionamentos, ou seja, qual o tipo de relacionamento entre dois atores. O 

conteúdo dos relacionamentos também inclui fluxo de informação e recursos, 

conselho ou amizade (POWELL; SMITH-DOERR, 1994). 

Uma das maneiras de estudar a forma ou estrutura das redes de 

relacionamentos interorganizacionais é utilizar medidas de centralidade. A 
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centralidade do ator revela sua importância em uma rede; quanto maior a 

centralidade, maior sua importância. Atores com maior centralidade em uma rede 

mantêm mais laços (com outros atores) do que os demais atores (WASSERMAN; 

FAUST, 1999). 

Quanto ao conteúdo, os relacionamentos interorganizacionais podem ser 

simples ou compostos. O simples ocorre quando uma empresa tem um único tipo de 

relacionamento com outra empresa. O composto ocorre quando uma empresa tem 

mais de um tipo de relacionamento com outra empresa ao mesmo tempo. Por 

exemplo, a DuPont é concorrente, parceira, compradora e fornecedora da Celanese, 

uma outra indústria química. Um relacionamento composto compreende todas as 

relações diádicas que existem entre duas empresas, mas representa somente uma 

ligação em uma rede de relacionamentos (ROSS JUNIOR; ROBERTSON, 2007).  

Um outro trabalho representativo do estudo do conteúdo dos relacionamentos 

é a teoria dos laços fortes e fracos de Granovetter (1973). Um relacionamento de 

laço forte é caracterizado por interações frequentes, que fornecem acesso a 

informações e recursos disponíveis nos próprios círculos sociais atores 

(GRANOVETTER, 1983). Em contraste, um relacionamento de laço fraco é 

caracterizado por interações esporádicas, que fornecem acesso a informações e 

recursos além daqueles disponíveis nos círculos sociais dos atores 

(GRANOVETTER, 1983).  

Ainda em relação ao conteúdo, tem-se o trabalho de Uzzi (1997), no qual os 

relacionamentos interorganizacionais podem ser classificados em laços imersos e 

laços amplos (arm’s-length ties). Laços imersos refletem o conceito de imersão 

social (GRANOVETTER, 1985), ou seja, a natureza pessoal dos relacionamentos de 

negócio e seus efeitos sobre o processo econômico. Os laços imersos apresentam 

as seguintes características: confiança, troca de informação refinada e resolução de 

problemas em conjunto, as quais, por sua vez, podem gerar benefícios tais como 

acesso privilegiado a recursos, melhora do desempenho organizacional, etc. (UZZI, 

1997). No entanto, a superimersão gera problemas tais como redução do fluxo de 

novas informações dentro da rede porque laços coincidentes com os parceiros da 

mesma rede significam que há pouco ou nenhuma ligação com membros externos 

que podem contribuir com ideias inovadoras (BURT, 1992). 

Laços amplos (ou de mercado) refletem a natureza econômica dos negócios e 

apresentam as seguintes características: falta de reciprocidade entre parceiros de 
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troca, interação não repetida e foco econômico nas transações. Ou seja, não há 

conteúdo social nas relações entre parceiros, os negócios são realizados uma única 

vez entre parceiros e o foco é o custo do negócio (UZZI, 1997). 

Uzzi (1997) enfatiza a importância dos dois tipos de laço para a vantagem 

competitiva das organizações porque cada tipo de laço oferece diferentes 

oportunidades: laços imersos fornecem melhor acesso aos benefícios que circulam 

na rede, enquanto laços amplos previnem o completo isolamento da rede das 

demandas de mercados e de novas possibilidades. 

É importante ressaltar que enquanto a teoria de Granovetter (1973, 1983) 

sobre laços fortes e fracos focaliza a frequência (intensidade) das interações, a 

teoria de Uzzi (1997) sobre laços imersos e amplos (de mercado) enfatiza a 

profundidade dos relacionamentos. Além disso, os relacionamentos podem ser 

simples e compostos (ROSS JUNIOR; ROBERTSON, 2007). Portanto, existe a 

possibilidade de combinar frequência, profundidade e quantidade de papéis 

desempenhados (um ou mais), o que resulta em oito tipos de relacionamento 

(quadro 1).  

 
  
 

 Laços imersos Laços amplos (de mercado) 

Simples Grande frequência e 

profundidade – Tipo 1A 

Grande frequência e pouca 

profundidade – Tipo 2A 

Laços fortes 

Compostos Grande frequência e 

profundidade – Tipo 1B 

Grande frequência e pouca 

profundidade – Tipo 2B 

Simples Pequena frequência e grande 

profundidade – Tipo 3A 

Pequena frequência e 

profundidade – Tipo 4A 

Laços fracos 

Compostos Pequena frequência e grande 

profundidade – Tipo 3B 

Pequena frequência e 

profundidade – Tipo 4B 

Quadro 1 – Relacionamentos resultantes da combinação dos atributos de diferentes tipos de 
laços 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Granovetter (1973, 1983), Uzzi (1997) e Ross Junior e 

Robertson (2007). 

 

Um relacionamento tipo 1A é caracterizado por interações frequentes, grande 

imersão social e um papel desempenhado. Um relacionamento tipo 1B é 

caracterizado por interações frequentes, grande imersão social e mais de um papel 

desempenhado. Um tipo 2A caracteriza-se por interações frequentes, pouca imersão 
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social e um papel desempenhado. Um tipo 2B caracteriza-se por interações 

frequentes, pouca imersão social e mais de um papel desempenhado. Um 

relacionamento tipo 3A é caracterizado por interações esporádicas, grande imersão 

social e um papel desempenhado. Um relacionamento tipo 3B é caracterizado por 

interações esporádicas, grande imersão social e mais de um papel desempenhado. 

Um tipo 4A caracteriza por interações esporádicas, pouca imersão social e um papel 

desempenhado. Um tipo 4B caracteriza por interações esporádicas, pouca imersão 

social e mais de um papel desempenhado. 

Os relacionamentos podem ocorrer entre organizações concorrentes, 

parceiras, compradoras e fornecedoras umas das outras, podem ser mais ou menos 

frequentes e profundos e podem também influenciar a ação econômica dos atores. 

 
 

2.1.1  Redes de relacionamento e ação econômica 

 

 

O foco deste trabalho é a internacionalização que é uma ação econômica. 

Tradicionalmente, a internacionalização é estudada pela economia, um exemplo são 

os trabalhos desenvolvidos por Dunning (1980, 1988). Nesta pesquisa, optou-se por 

estudar a internacionalização pela perspectiva da sociologia econômica. 

A sociologia econômica pode ser definida, de maneira simples, como a 

perspectiva sociológica aplicada aos fenômenos econômicos e, de maneira mais 

elaborada, como a aplicação de quadros de referência, variáveis e modelos 

explicativos da sociologia para aquele complexo de atividades as quais se referem à 

produção, distribuição, troca e consumo de produtos e serviços escassos 

(SMELSER; SWEDBERG, 2005, p. 3). 

Para a nova sociologia econômica é fundamental o conceito de imersão social 

(embeddedness), que pode ser definida como a imbricação entre as relações 

sociais, ligações entre os agentes da rede e as ações econômicas 

(GRANOVETTER, 1985). Em outras palavras, imersão significa que as ações 

econômicas estão imersas nas redes de relacionamentos.  

O estudo das redes, tais como os trabalhos de Burt (1992), Uzzi (1997) e 

Powell e Smith-Doerr (1994), têm sido o centro da nova sociologia econômica 

(SMELSER; SWEDBERG, 2005). 
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Um dos pressupostos deste trabalho é que as redes de relacionamentos 

viabilizam a internacionalização, portanto este trabalho leva em consideração os 

argumentos da sociologia econômica, que assume que os atores estão conectados e 

influenciam uns aos outros no que tange à ação econômica (SMELSER; 

SWEDBERG, 2005). 

 Os relacionamentos podem ser cooperativos e ou competitivos, o que é 

discutido a seguir. 

 

 

2.1.2  Cooperação e competição nos relacionamentos 

 

 

A intensificação dos relacionamentos tem sido um dos meios adotados por 

empresas com o objetivo de sobreviver (ALDRICH, 1979; CASTELLS, 1999). A 

teoria e a pesquisa sobre relacionamentos interorganizacionais estão sendo 

discutidas por dois paradigmas: o competitivo e o cooperativo, os quais procuram 

explicar as vantagens de uma empresa em comparação às demais (M’CHIRGUI, 

2005). 
O paradigma competitivo tem se destacado na teoria, na pesquisa e na 

prática da administração estratégica (LADO; BOYD; HANLON, 1997). Entender as 

fontes de vantagem competitiva, as quais explicam níveis variáveis de lucratividade, 

tem se tornado a principal área de pesquisa em administração estratégica (BARNEY, 

1991; PORTER, 1986). Os dois paradigmas mais utilizados para explicar as 

vantagens competitivas são a Escola do Posicionamento (PORTER, 1986), 

defensora de que a vantagem competitiva é decorrente de uma posição vantajosa 

em uma indústria, e a Visão da Firma Baseada em Recursos (VBR), defensora de 

que a vantagem competitiva é decorrente da mobilização e do desenvolvimento de 

recursos, competências e capacidades (BARNEY, 1991; HAMEL; PRAHALAD, 1990, 

1995, 1998; TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; WERNEFELT, 1984) que permitem 

que a empresa ofereça produtos superiores aos consumidores em relação aos seus 

competidores (LADO; BOYD; HANLON, 1997). 

O paradigma cooperativo, por sua vez, enfatiza o desenvolvimento da 

vantagem colaborativa. Dentro deste paradigma o mundo dos negócios é composto 

por uma rede de relacionamentos interdependentes desenvolvida e encorajada por 
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meio da colaboração estratégica com o objetivo de alcançar benefícios mútuos 

(LADO; BOYD; HANLON, 1997). A estratégia cooperativa (ou jogo cooperativo, na 

terminologia da teoria dos jogos) ocorre quando dois indivíduos (empresas ou 

estados) são capazes de discutir a situação e concordar sobre um plano de ação 

racional conjunto, um acordo que deveria ser cumprido (NASH JUNIOR, 1953). 

O jogo cooperativo pressupõe uma situação de barganha, na qual jogadores 

têm a oportunidade de colaborar para o benefício mútuo em mais de uma maneira 

(NASH JUNIOR, 1950; RUBINSTEIN, 1995). Pesquisadores têm conhecimento que, 

em um ambiente cada vez mais complexo e turbulento, empresas podem melhorar 

seu desempenho por meio da colaboração estratégica (LADO; BOYD; HANLON, 

1997). O recente interesse em estratégia cooperativa é baseado na noção 

amplamente aceita que organizações por natureza são sistemas cooperativos 

(BARNARD, 1979) que enfatizam interdependência harmoniosa entre subsistemas 

(LADO; BOYD; HANLON, 1997). 

Cada uma destas perspectivas, competitiva e cooperativa, oferece somente 

uma visão parcial da realidade. O sucesso no mundo de negócios de hoje requer 

que empresas persigam estratégias competitivas e cooperativas simultaneamente. 

Para elevar sua competitividade empresas deveriam adotar comportamentos que 

reforçam a cooperação e a confiança e para serem efetivas colaboradoras empresas 

deveriam competir por competências (LADO; BOYD; HANLON, 1997). Então, a 

cooperação pode elevar a posição competitiva de uma empresa (CHIEN; PENG, 

2005; LADO; BOYD; HANLON, 1997). 

Para Lado, Boyd e Hanlon (1997), competição e cooperação não são lados 

opostos de um continuum; são duas variáveis independentes cuja interação ou 

interdependência deve ser estudada, para explicar o sucesso no mundo dos 

negócios de hoje. Quando a natureza dos relacionamentos entre competidores é 

analisada, quatro são os tipos de relacionamentos que podem ser identificados (veja 

quadro 2), levando em consideração o trade-off entre cooperação e competição 

(BENGTSSON; KOCK, 1999; LADO; BOYD; HANLON, 1997). 

O comportamento monopolístico ou coexistencial caracteriza-se pela baixa 

competição e cooperação e não inclui interação entre os competidores. O 

comportamento cooperativo é caracterizado pela alta cooperação e pela baixa 

competição entre empresas que buscam benefícios mútuos por meio de recursos, 

habilidades e capacidades complementares. O comportamento competitivo é 
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caracterizado pela alta competição e pela baixa cooperação, as quais refletem uma 

orientação empresarial para alcançar uma posição de desempenho superior e gerar 

vantagem competitiva sobre outras empresas. O comportamento coopetitivo, por sua 

vez, caracteriza-se pela alta cooperação e competição, as quais refletem uma 

combinação entre estratégias cooperativas e competitivas (LADO; BOYD; HANLON, 

1997). 

 
Orientação competitiva  

Baixa Alta 
Alta 

 
Comportamento 

cooperativo 
Comportamento  

coopetitivo 
 

Orientação cooperativa 
Baixa Comportamento 

monopolístico ou 
coexistencial 

Comportamento 
competitivo 

Quadro 2 – Comportamentos estratégicos 
Fonte: Adaptado de Bengtsson e Kock (1999) e de Lado, Boyd e Hanlon (1997). 

 

Os resultados do trabalho de Uzzi (1997) sugerem que nos relacionamentos 

de laços imersos existem simultaneamente a cooperação e a competição, enquanto 

que nos relacionamentos de laços amplos predomina a competição. O ator, ao 

estudar a indústria de confecções femininas de Nova Iorque, identificou nas 

confecções concorrentes ligadas por laços imersos tanto a competição quanto a 

cooperação. Além da competição, as relações entre estas empresas eram 

caracterizadas por confiança, troca de informação refinada e resolução de 

problemas em conjunto. Nas confecções concorrentes ligadas por laços amplos (ou 

de mercado) somente a competição foi identificada, ou seja, as relações entre estas 

empresas eram caracterizadas por falta de reciprocidade, interação não repetida e 

foco econômico nas transações.  

Dentro de qualquer relacionamento competição e cooperação podem 

coexistir, o que é chamado de coopetição (BENGTSSON; KOCK, 1999; DOWLING; 

ROERING; CARLIN; WINIESKI, 1996; GNYAWALI; MADHAVAN, 2001; LADO; 

BOYD; HANLON, 1997; M’CHIRGUI, 2005; TSAI, 2002), e conduzir as empresas 

parceiras a um desempenho melhor (GNYAWALI; MADHAVAN, 2001). 

Relacionamentos interorganizacionais constituem a estrutura social da coopetição, a 

qual manifesta estratégias tanto para a cooperação quanto para a competição 

(CHIEN; PENG, 2005). Enquanto Dowling, Roering, Carlin e Wisnieski (1996) 
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indicavam a probabilidade de aumento de relacionamentos coopetitivos, Ketchen Jr., 

Snow e Hoover (2004) afirmam que, na prática, a coopetição está aumentando. 

Apesar dos paradigmas competitivo e cooperativo estarem dominando a 

teoria e a pesquisa sobre relacionamentos interorganizacionais, poucos trabalhos 

têm enfatizado os benefícios que as empresas podem obter quando elas competem 

e cooperam simultaneamente (M’CHIRGUI, 2005). Este comportamento coopetitivo 

é aparente em indústrias baseadas no conhecimento, especialmente em domínio de 

informação tecnológica (CARAYANNIS; ALEXANDER, 1999), em biotecnologia 

(QUINTANA-GARCIA; BENAVIDES-VELASCO, 2005), com força total nas 

aplicações com smart card (M’CHIRGUI, 2005) e na indústria de simuladores 

(CHIEN; PENG, 2005). A coopetição também foi identificada entre as empresas da 

indústria química na Estônia (SEPPO, 2007), bem como no setor do cristal (e do 

vidro) em Portugal (LORGA, 2002). 

Há diversas perspectivas que fornecem um quadro teórico útil para analisar a 

coopetição, tais como as abordagens da visão baseada em recursos e das 

capacidades dinâmicas, que permitem explicar o desempenho organizacional por 

meio do uso e do desenvolvimento de recursos internos e externos (M’CHIRGUI, 

2005).  

Os recursos necessários para o alcance dos objetivos organizacionais podem 

ser possuídos pela empresa (recursos internalizados) ou não. Caso a empresa não 

possua estes recursos, existe a possibilidade de obtê-los no ambiente com outras 

empresas por meio de compra (recursos de mercado) ou por meio de 

relacionamentos interorganizacionais (recursos relacionais) (SANCHEZ, 1995). 

Portanto, as organizações dependem de outras organizações em termos de recursos 

e esta dependência resultará em relacionamentos organizacionais (ALDRICH; 

PFEFFER, 1976).  

As organizações podem ser vistas como sistemas abertos que 

necessariamente realizam barganha (PFEFFER, 1992) ou trocas (nas palavras de 

LEVINE; WHITE, 1961) com o ambiente a fim de adquirir recursos (PFEFFER, 

1992), porque não são capazes de gerar internamente todos os recursos requeridos 

para se manter (ALDRICH; PFEFFER, 1976). Para esses autores, os 

relacionamentos interorganizacionais são considerados um caso especial do estudo 

das relações entre organizações e seus ambientes. 
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O ambiente pode ser visto como um estoque de recursos (PFEFFER, 1972a; 

1972b) raros, valiosos e essenciais para a sobrevivência organizacional (PFEFFER; 

SALANCIK, 1978). 

 

 

2.2  RECURSOS 

 

 

Diversos autores sugerem que a Escola do Posicionamento e a Visão 

Baseada em Recursos (VBR) são complementares em vez de concorrentes, no que 

se refere à explicação do desempenho superior de uma empresa em relação às 

outras (AMIT; SCHOEMAKER, 1993; BARNEY, 1991; COFF, 2003; MORGAN; 

STRONG; McGUINNESS, 2003; PETERAF; BARNEY, 2003; PETERAF; BERGEN, 

2003; TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). No entanto, recentemente, a VBR vem se 

consolidando como um enfoque promissor para o estudo da vantagem competitiva 

(DAS; TENG, 2000). 

 

 

2.2.1  Visão Baseada em Recursos (VBR) 
 
 

Em contraste com a abordagem de Porter (1986), o pressuposto básico da 

VBR é que as qualidades e as quantidades de recursos são desigualmente 

dispersas entre os competidores, ou seja, os recursos são heterogêneos (BARNEY, 

1991). A VBR adota uma perspectiva interna para explicar a vantagem competitiva, 

isto é, esta vantagem é vista como decorrente dos recursos únicos de uma empresa. 

Portanto, o desempenho da empresa depende de como a empresa desenvolve 

internamente seus recursos. 

A VBR argumenta que cada empresa pode ser vista como uma coleção de 

recursos. Se estes recursos são valiosos, raros, difíceis de imitar e difíceis de 

substituir, eles podem ser fontes de vantagem competitiva, conduzindo a empresa a 

uma performance superior (BARNEY, 1991). Esta visão tem suas raízes históricas 

no trabalho de Penrose (1959, 1995). 
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Os conceitos-chave desta perspectiva são recursos, vantagem competitiva e 

vantagem competitiva sustentada (BARNEY, 1991). Recursos são todos os ativos, 

capacidades, processos organizacionais, atributos da empresa, informações, 

conhecimento, etc. controlados pela empresa que a capacitam a conceber e 

implementar estratégias que promovam seu desenvolvimento e/ou competitividade.  

A VBR parte dos seguintes pressupostos: primeiro, empresas dentro de uma 

indústria ou grupo podem ser heterogêneas em termos de recursos que elas 

controlam; segundo, estes recursos podem não ser perfeitamente móveis entre as 

empresas e, então, a heterogeneidade pode continuar por um longo tempo 

(BARNEY, 1991). 

Nem todos os recursos da empresa têm o potencial para ser fonte de 

vantagem competitiva. Para ter este potencial, o recurso deve ter quatro atributos: 

deve ser valioso, raro, difícil de imitar e difícil de substituir. Estes atributos dos 

recursos podem ser vistos como indicadores empíricos de como são a 

heterogeneidade e a imobilidade dos recursos e, então, qual a utilidade deles para 

gerar vantagens competitivas sustentadas (BARNEY, 1991). O relacionamento entre 

heterogeneidade e imobilidade dos recursos, atributos dos recursos e vantagem 

competitiva sustentada pode ser visualizado na figura 1. 

Recursos são valiosos quando eles capacitam a empresa a conceber e 

implementar estratégia que promova seu desenvolvimento e/ou competitividade.  

Recursos são raros quando eles não são possuídos por um grande número de 

empresas (BARNEY, 1991). 

Recursos podem ser difíceis de imitar por uma ou pela combinação de quatro 

barreiras: (1) condições históricas únicas, (2) ambiguidade causal, (3) complexidade 

ou (4) dependências de caminho. A VBR argumenta, em relação às condições 

históricas únicas, que as empresas são entidades sociais e históricas e que sua 

habilidade para adquirir e explorar alguns recursos depende de seu lugar no tempo e 

no espaço. A ambiguidade causal existe quando a ligação entre os recursos 

controlados pela empresa e a vantagem competitiva sustentada da empresa não é 

entendida ou é entendida somente muito imperfeitamente. 

Outra razão para um recurso ser difícil de imitar é que ele pode ser um 

fenômeno socialmente muito complexo, além da habilidade da empresa de gerenciar 

e influenciar sistematicamente. Vários recursos podem ser socialmente complexos, 

tais como relacionamentos interpessoais entre gerentes, cultura organizacional, 
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reputação da empresa entre os fornecedores e os consumidores (BARNEY, 1991; 

DIERICKX; COOL, 1989; MICHALISIN; KARAU; TANGPONG, 2004).  

Recursos com dependências de caminho, tais como reconhecimento da 

marca, são fluxos acumulados de estoques de investimentos estratégicos (em 

propaganda, promoção, marketing) e do uso de outros recursos da empresa 

(sistemas de controle de qualidade, relacionamentos estratégicos) por longos 

períodos de tempo que competidores não podem rapidamente imitar (MICHALISIN; 

KARAU; TANGPONG, 2004).  

 A substituição de recursos acontece de, pelo menos, duas maneiras. 

Primeira, pode não ser possível para uma empresa imitar exatamente o recurso de 

outra empresa, mas ela pode ser capaz de usar um recurso substituto similar que a 

capacita para conceber e implementar as mesmas estratégias, como, por exemplo, 

uma equipe da alta administração não pode ser duplicada, mas outra equipe pode 

ser desenvolvida na empresa concorrente. Segunda, recursos muito diferentes 

podem ser também substitutos estratégicos, como, por exemplo, a visão de longo 

prazo de um líder pode ser substituída por um planejamento estratégico. Recursos 

são difíceis de substituir quando poucas empresas têm recursos substitutos valiosos 

(raros) ou quando poucas empresas podem adquiri-los (difíceis de imitar) (BARNEY, 

1991). 

 

 

 

 
Figura 1 – O relacionamento entre heterogeneidade e imobilidade dos recursos, atributos dos 
recursos e vantagem competitiva sustentada 
Fonte: Barney (1991, p. 112). 

 

Tendo em vista que os recursos organizacionais são de vários tipos, não é 

uma surpresa que estudiosos tenham proposto inúmeras tipologias para classificá-

los (DAS; TENG, 2000). A mais simples delas classifica os recursos em tangíveis e 

intangíveis (GRANT, 1991). Recursos tangíveis consistem de todos os itens físicos 

que a organização possui, tais como máquinas, equipamentos e matéria-prima. 

Recursos intangíveis compreendem todos os itens que não aparecem no balanço 

contábil, tais como cultura organizacional, reputação e controle interno (CARMELI, 

2004). 

Heterogeneidade 
e imobilidade dos 

recursos da 
empresa 

Recursos 
valiosos,raros, 
difíceis de imitar e 
de substituir 

Vantagem 
competitiva 
sustentada 
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Barney (1991) classifica os recursos em físicos, humanos e organizacionais. 

Recursos físicos incluem a tecnologia física utilizada pela empresa, a fábrica/planta, 

os equipamentos, sua localização geográfica e seu acesso à matéria-prima. 

Recursos humanos incluem o treinamento, a experiência, o julgamento, a 

inteligência, os insights de gerentes e trabalhadores individuais. 

Recursos organizacionais incluem a estrutura formal da empresa, os sistemas 

formais e informais de planejamento, controle e coordenação, a cultura (a qual inclui 

valores, crenças, pressupostos e símbolos de acordo com Barney (1986)), bem 

como relacionamentos interorganizacionais (BARNEY, 1991). Barney (1997) amplia 

a classificação anterior (BARNEY, 1991) acrescentando recursos financeiros que 

incluem todos os tipos de recursos monetários que as empresas podem utilizar para 

conceber e implementar estratégias, tais como capital dos empreendedores, capital 

dos bancos e retenção de ganhos. 

Para Hofer e Schendel (1978), todas as organizações possuem cinco tipos de 

recursos que podem ser utilizados para tentar alcançar seus objetivos: (1) recursos 

financeiros, tais como fluxo de caixa, empréstimos, etc.; (2) recursos físicos, tais 

como prédios, plantas e equipamentos fabris, depósitos, estoques de produtos 

acabados ou não, instalações para serviços e distribuição; (3) recursos humanos, 

tais como cientistas, engenheiros, supervisores de produção, pessoal de vendas e 

analistas financeiros; (4) recursos organizacionais, tais como sistemas de controle 

de qualidade, sistemas de gerenciamento de dinheiro de curto prazo e modelos 

financeiros corporativos; (5) capacidades tecnológicas, tais como produtos de alta 

qualidade, plantas de baixo custo. Os autores usam o termo tecnologia em sentido 

amplo, isto é, como uma descrição do modo pelo qual cada uma das áreas 

funcionais realiza suas atividades. 

Miller e Shamsie (1996) sugerem que, baseados na noção de barreiras de 

imitabilidade, todos os recursos podem ser classificados em duas amplas categorias: 

recursos baseados na propriedade e recursos baseados no conhecimento. Recursos 

baseados na propriedade são propriedades legais possuídas pelas empresas, 

incluindo recursos financeiros, físicos, humanos, etc. 

Os proprietários gozam claramente os direitos de propriedade ou de uso 

destes recursos, então outras pessoas não podem levá-los embora sem o seu 

consentimento. Desta maneira, recursos baseados na propriedade não podem ser 

facilmente obtidos porque eles são legalmente protegidos por meio de direitos de 
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propriedade em forma de patentes, contratos e registros de propriedade. Recursos 

baseados no conhecimento referem-se ao know-how e às habilidades intangíveis da 

empresa. Não são facilmente imitáveis porque são protegidos por barreiras de 

conhecimento, ou seja, outras pessoas não podem copiar ou imitar recursos 

baseados no conhecimento porque eles são vagos e ambíguos. Desta maneira, 

know how tácito, habilidades e sistemas técnicos e gerenciais que não são 

protegidos por patentes encaixam-se nesta categoria (MILLER; SHAMSIE, 1996). 

Grant (1991, 20051), baseado no trabalho de Hofer e Schendel (1978), sugere 

que as seis principais categorias de recursos são as seguintes: financeiros, físicos, 

humanos, organizacionais, tecnológicos e de reputação. Os cinco primeiros foram 

explicitados por Hofer e Schendel (1978) e o último, recursos de reputação, 

acrescentado por Grant (1991, 2005). 

Reputação pode ser definida como o nível de sensibilização que uma 

empresa tem sido capaz de desenvolver para si própria e para suas marcas 

(SHAMSIE, 2003; HALL, 1992), ou seja, reputação pode ser definida como a 

percepção (associações mentais ou conhecimento coletivo) dos stakeholders sobre 

a organização em seu campo organizacional (BROWN; DACIN; PRATT; WHETTEN, 

2006; FROMBRUN; VAN RIEL, 1997; PETKOVA; RINDOVA; GUPTA, 2008; 

RINDOVA; WILLIAMSON; PETKOVA; SEVER, 2005). Portanto, recursos de 

reputação estão relacionados tanto com a empresa quanto com suas marcas, ou 

seja, a reputação de uma empresa é valiosa não somente em relação a 

consumidores, mas também em relação a empregados, fornecedores (incluindo 

instituições financeiras), investidores, governos e comunidade (GRANT, 2005). 

A reputação é mais forte quando a empresa é mais importante em seu campo 

organizacional (isto é, mais stakeholders estão cientes dela) e é positivamente 

avaliada pelos stakeholders (RINDOVA; WILLIAMSON; PETKOVA; SEVER, 2005). 

Os principais indicadores de reputação são: (1) pesquisas de reputação corporativa 

(como o guia da revista Exame Maiores e Melhores (FOMBRUN, 2007)); (2) lealdade 

à marca; (3) reconhecimento da marca; (4) valor da marca e (5) porcentagem de 

compra repetida (GRANT, 2005). O primeiro indicador refere-se à reputação da 

empresa e os demais à reputação de suas marcas. 

                                            
1 Esta obra foi originalmente publicada em 1991. 



 36 

O quadro 3 é uma tentativa de comparação entre a tipologia de Grant (1991, 

2005) e as demais apresentadas anteriormente. 

 
Grant 

(1991, 2005) 
Hofer e Schendel 

(1978) 
Barney 

(1991 e 1997) 
Miller e Shamsie 

(1996) 
Grant 

(1991, 2005) 

Financeiros Financeiros Financeiros Recursos baseados 

na propriedade 

Tangível 

Físicos Físicos Físicos (incluem 

tecnologia física) 

Recursos baseados 

na propriedade 

Tangível 

Humanos Humanos Humanos Recursos baseados 

na propriedade 

Tangível 

Organizacionais Organizacionais Organizacionais Recursos baseados 

no conhecimento 

Intangível  

Tecnológicos 
(conceituais) 

Tecnológicos 

(conceituais) 

 

--------------------- 

Recursos baseados 

no conhecimento 

Intangível  

De reputação  

--------------------- 

 

--------------------- 

 

--------------------- 

Intangível  

Quadro 3 – Tipos de recursos por autor 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A vantagem competitiva é expressa em termos da habilidade para criar 

relativamente maior valor econômico. Para criar mais valor econômico que seus 

rivais, uma empresa deve produzir uma grande rede de benefícios, através da 

diferenciação superior e/ou custos baixos (PETERAF; BARNEY, 2003). 

Para Barney (1991), a empresa tem uma vantagem competitiva quando ela 

está implementando uma estratégia que cria valor que não está sendo 

simultaneamente implementada por nenhum atual ou potencial concorrente. Por sua 

vez, a empresa tem uma vantagem competitiva sustentada quando estas outras 

empresas são incapazes de duplicar os benefícios desta estratégia. A 

sustentabilidade de uma vantagem competitiva depende da impossibilidade de 

duplicação, ou seja, a inabilidade dos atuais ou potenciais concorrentes para 

duplicar a estratégia é o que torna a vantagem competitiva sustentada. 

Conforme as pesquisas sobre VBR foram progredindo, tornou-se claro que a 

VBR estende-se não somente aos ativos de uma organização, mas também às suas 

capacidades (HELFAT; PETERAF, 2003). Um recurso refere-se a um ativo ou a um 

input de produção (tangível ou intangível) que a organização possui, controla ou tem 
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acesso em uma base semipermanente. Uma capacidade organizacional refere-se à 

habilidade de uma organização realizar um conjunto coordenado de tarefas, 

utilizando recursos organizacionais, com o propósito de alcançar um resultado final 

específico. 

Nada na VBR necessariamente implica em uma abordagem estática 

(HELFAT; PETERAF, 2003), apesar de haver algumas controvérsias a respeito 

(PRIEM; BUTLER, 2001). Na verdade, recente pesquisa sobre a evolução das 

capacidades organizacionais sugere a promessa da VBR dinâmica (HELFAT, 2000), 

ou seja, as capacidades dinâmicas. 

 

 

2.2.2  Capacidades dinâmicas 

 

 

Teece, Pisano e Shuen (1997, p. 515) criaram o termo capacidades 

dinâmicas, tendo em vista que 
os vencedores no mercado global têm sido empresas que podem 
demonstrar reações no tempo certo e inovação de produtos rápidas e 
flexíveis, juntamente com a capacidade de gerenciar para 
efetivamente coordenar e redesenhar competências externas e 
internas. 
 

O conceito de capacidades dinâmicas tem atraído cada vez mais atenção. Por 

definição, capacidades dinâmicas envolvem adaptação e mudança, porque elas 

constroem, integram ou reconfiguram outros recursos e capacidades (HELFAT; 

PETERAF, 2003). 

Teece, Pisano e Shuen (1997, p. 516) definem capacidades dinâmicas como 

“a habilidade da empresa para integrar, construir e reconfigurar competências 

internas e externas para responder rapidamente a mudanças ambientais”. Na visão 

de Eisenhardt e Martin (2000), capacidades dinâmicas são os processos que a 

empresa utiliza para alterar sua base de recursos como fonte de vantagem 

competitiva. Nas palavras de Barney, Wright e Ketchen Jr. (2001), capacidades 

dinâmicas são simplesmente capacidades que são dinâmicas. 

Capacidades dinâmicas refletem a habilidade da organização para alcançar 

formas novas e inovadoras de vantagem competitiva de acordo com as 

dependências de caminho e as posições de mercado (LEONARD-BARTON, 1992). 
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O termo dinâmicas refere-se à capacidade para renovar competências tanto quanto 

alcançar congruência com as mudanças no ambiente de negócios. 

O termo capacidades enfatiza o papel chave da administração estratégica em 

apropriadamente adaptar, integrar e reconfigurar habilidades organizacionais 

internas e externas, recursos e competências funcionais para atender aos requisitos 

da mudança ambiental (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997, p. 515). 

Vantagens e desvantagens competitivas surgem num determinado período de 

tempo e também podem mudar e/ou desaparecer depois de um tempo. Portanto, a 

fim de explicar a vantagem competitiva, a VBR deve incorporar a evolução no tempo 

dos recursos e capacidades que formam a base da vantagem competitiva (HELFAT; 

PETERAF, 2003). 

Helfat e Peteraf (2003) introduziram um novo conceito para melhor entender 

esta dinâmica: o ciclo de vida das capacidades (CVC).  O CVC ajuda a fazer a VBR 

dinâmica ao proporcionar um quadro de referência para entender a evolução das 

capacidades no tempo. 

O conceito do CVC deriva da observação de Wernerfelt (1984, p. 171) de que 

“produtos e recursos são dois lados da mesma moeda”. Assim como os produtos 

têm caminhos que seguem padrões reconhecíveis, as capacidades também os têm. 

Os estágios básicos do CVC são iguais aos dos produtos: crescimento, maturidade e 

declínio (HELFAT; PETERAF, 2003). 

Entretanto, alguns elementos-chave diferem entre o ciclo de vida das 

capacidades e o dos produtos. Ao longo de seu caminho evolucionário, capacidades 

podem suportar uma sequência de produtos ou produtos múltiplos simultaneamente 

(HELFAT; RAUBITSCHEK, 2000). Além disso, recursos e capacidades são fundidos 

através dos produtos, portanto o ciclo de vida de uma capacidade pode se estender 

além de um produto. Uma capacidade também pode passar por meio de múltiplos 

estágios de transformação antes de enfrentar o declínio final. Por esta razão, o ciclo 

de vida de uma capacidade pode se estender além da empresa e da indústria em 

que ela se originou (HELFAT; PETERAF, 2003). 

Este trabalho parte do pressuposto que recursos (BARNEY, 1991; 

WERNEFELT, 1984), capacidades (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997) e 

competências (HAMEL; PRAHALAD, 1995) são fontes de vantagem competitiva. 

Apesar de pequenas diferenças conceituais e de alguns autores tentarem fazer uma 

distinção entre recursos, capacidades e competências, “é provável que estes termos 
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tornem-se difíceis de separar na prática” (BARNEY, 1997, p. 144). Portanto, 

seguindo Barney (1997), estas palavras serão utilizadas de maneira intercambiável. 

 

 

2.3  REDES DE RELACIONAMENTOS E RECURSOS 

 

 

Diversos autores argumentam que, por meio das redes (de cooperação, de 

empresas, de relações sociais, de conhecimento, de relacionamentos 

interorganizacionais e de aprendizagem), as organizações podem acessar, canalizar 

e conduzir, adquirir, criar, integrar e atualizar recursos, competências, informações, 

capacidades e conhecimentos (AGUIAR; GONÇALVES, 2008; BALESTRO; 

ANTUNES JR.; LOPES; PELEGRIN, 2003; DYER; SINGH, 1998; GRANT, 1996; 

HOFFMANN; MOLINA-MORALES, 2004; HOFFMANN; MOLINA-MORALES; 

MARTÍNEZ-FERNÁNDES, 2005; McEVILY; ZAHEER, 1999; OWEN-SMITH; 

POWEL, 2004; PEREIRA; PEDROZO, 2003; POWELL; KOGUT; SMITH-DOERR, 

1996; QUINTANA-GARCIA; BENAVIDES-VELASCO, 2005; ROSSONI; TEIXEIRA, 

2006; WEVER; MARTEN; VANDERBEMPT, 2005; WITTMANN; NEGRINI; 

VENTURINI, 2003). 

Entender a diferença entre as capacidades competitivas das empresas é uma 

questão central no campo da estratégia (McEVILY; ZAHEER, 1999). Para sustentar 

uma vantagem competitiva, a empresa deve constantemente procurar novas 

oportunidades para aprimorar e renovar seus recursos, capacidades e 

competências. Uma das fontes de obtenção de recursos são os relacionamentos 

interorganizacionais (SANCHEZ, 1995). Portanto, os relacionamentos 

interorganizacionais podem ser vistos como alternativas implementadas pelos 

administradores para alcançar vantagens competitivas. 

As capacidades competitivas das empresas dependem de seu 

comportamento empreendedor (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). Simsek, Lubatkin 

e Floyd (2003) discutem os tipos de comportamento empreendedor associados à 

imersão social. O comportamento empreendedor pode ser definido como a 

orientação ou grau de propensão das empresas à inovação, ao risco e à ação 

proativa ou, em outras palavras, à soma das atividades empresariais de inovação, 

risco e renovação estratégica.  
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Existem dois tipos de comportamento empreendedor, baseados no grau de 

mudança organizacional: incremental e radical. O incremental envolve atividades de 

inovação, risco e renovação estratégica, mas dentro dos limites das premissas 

estabelecidas, políticas e visões costumeiras. Este comportamento é tipicamente 

focado em melhorar produtos ou processos existentes e fazer as coisas melhor ou 

de maneira mais eficiente.  

O radical pretende produzir mudanças fundamentais na rotina organizacional 

e/ou nas abordagens de produto, processo ou mercado. Em vez de fazer as mesmas 

coisas melhor, este comportamento está focado em fazer coisas novas. Em ambos 

os casos, uma empresa pode ganhar, mas de diferentes maneiras. O 

comportamento empreendedor incremental gera retorno previsível, enquanto o 

retorno do comportamento empreendedor radical é muito mais incerto e, muitas 

vezes, a única maneira de chegar primeiro (SIMSEK; LUBATKIN; FLOYD, 2003). 

O tipo das informações obtidas influencia o comportamento empreendedor e o 

acesso à informação é um dos benefícios auferidos pelos participantes de 

relacionamentos interorganizacionais. As informações obtidas podem ser 

redundantes ou não-redundantes. A informação redundante é utilizada na realização 

de mudanças incrementais e suas principais fontes, de acordo com McEvily e 

Zaheer (1999), são as redes de laços fortes (GRANOVETTER, 1973), (e por 

extensão) as alianças estratégicas (GULATI, 1998) e a existência de organizações 

semelhantes devido ao isomorfismo institucional (DiMAGGIO; POWELL, 1983). 

Estas fontes, em tese, aumentam a imersão social, possibilitam mais confiança e 

maior redundância nas informações trocadas facilitando a mudança incremental ou o 

comportamento empreendedor incremental. 

A rede de laços fortes (GRANOVETTER, 1973) é uma rede de atores que são 

conectados reciprocamente uns com os outros. Nesta rede de atores fortemente 

conectados é provável que haja interação frequentemente e que muito da 

informação que circula neste sistema social seja redundante. A perspectiva da força 

dos laços fortes concentra-se em como laços fortes facilitam a troca de informação 

de alta qualidade, conhecimento e recursos entre organizações e, portanto, ajuda os 

membros da rede a descobrir novas maneiras para explorar oportunidades que já 

são conhecidas ou que já existiam dentro da rede (SIMSEK; LUBATKIN; FLOYD, 

2003). 
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A aliança estratégica pode ser definida como um arranjo voluntário 

cooperativo entre empresas em busca de objetivos comuns envolvendo a troca, o 

compartilhamento ou o co-desenvolvimento de produtos, tecnologias, processos ou 

serviços (GULATI, 1998; GULATI; SINGH, 1999). As empresas que formam uma 

aliança interagem com frequência, o que caracteriza um laço forte e, portanto, são 

fontes de informações redundantes. 

A institucionalização e, como consequência, a busca da legitimação decorrem 

da criação da realidade social pelo homem (BERGER; LUCKMANN, 1998). Segundo 

Meyer e Rowan (1977), as organizações, em maior ou menor grau, procuram entrar 

em conformidade com seu ambiente institucional e acabam moldando a sua própria 

estrutura formal a esse ambiente e se tornando isomórficas institucionalmente 

(DiMAGGIO; POWELL, 1983). 

O ambiente institucional tem como característica a busca pela legitimação 

social (SCOTT, 1987), que ocorre por meio da conformidade da organização com as 

normas e regras socialmente estabelecidas (SCOTT, 1992). Meyer e Rowan (1977) 

afirmam que as organizações que incorporam uma estrutura formal mais adaptada 

ao seu ambiente institucional alcançam maior legitimação e capacidade de 

sobrevivência. Ao buscar a legimitidade, as organizações tornam-se isomórficas, 

portanto é provável que muito da informação que circula neste sistema social seja 

redundante. Cumpre esclarecer que o estudo das alianças estratégicas (GULATI, 

1998) e da existência de organizações semelhantes devido ao isomorfismo 

institucional (DiMAGGIO; POWELL, 1983) não é alvo deste trabalho. 

Por sua vez, a informação não-redundante é necessária para realizar 

mudanças radicais e suas fontes mais prováveis, de acordo com McEvily e Zaheer 

(1999, p. 1136), são as redes de laços fracos (GRANOVETTER, 1973), os buracos 

estruturais (BURT, 1992) e as instituições regionais (McEVILY; ZAHEER, 1999). 

Estas fontes permitem acesso a diferentes informações, o que facilita mudanças 

mais profundas (BURT, 1992).  

A rede de laços fracos (GRANOVETTER, 1973) é, frequentemente, uma rede 

de ligações com atores que se movem em outros círculos sociais diferentes dos 

demais atores. Laços fracos capacitam à descoberta de novas oportunidades porque 

eles servem como pontes para informações novas e diferentes. Granovetter (1973) 

descobriu que conhecidos com quem as pessoas esporadicamente mantêm contato 

são essenciais para a descoberta de novas oportunidades de trabalho. A perspectiva 
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da força dos laços fracos tende a focar sobre encontrar novas informações, detectar 

mudanças ambientais e descobrir novas oportunidades para empreender (SIMSEK; 

LUBATKIN; FLOYD, 2003). 

Diferentemente de Granovetter (1973), que argumenta que informações novas 

são obtidas por meio de conhecidos (laços fracos) em vez de amigos ou familiares 

(laços fortes), Burt (1992) defende que não é a força ou a fraqueza de um laço que 

determina seu potencial de informação, mas a existência de um buraco estrutural 

(distância) entre o ator focal e seus contatos.  Em outras palavras, o que determina 

se um laço fornecerá acesso a novas informações e oportunidades é a extensão em 

que ele liga duas redes diferentes, na terminologia de Burt (1992), se um laço faz 

uma ligação sobre um buraco estrutural. Vale ressaltar que o estudo dos buracos 

estruturais não é alvo deste trabalho. 

A participação em redes de laços fracos e a existência de buracos estruturais 

permitem a obtenção de informação não-redundante. McEvily e Zaheer (1999) 

afirmam que a participação em instituições regionais, tais como centros de 

assistência técnica, centros de treinamento e institutos de pesquisa, aumenta a 

possibilidade de aquisição de capacidades competitivas, ou seja, a participação em 

instituições regionais é outro meio de se obter informação não-redundante.  

As pesquisas futuras sobre redes, argumenta Uzzi (1997, p. 64), devem 

examinar como as dinâmicas competitivas desdobram-se quando as organizações 

competem baseadas em sua capacidade para acessar e redefinir um conjunto 

externo de recursos e parceiros em vez de apenas competências internas da 

empresa. 

Venkatraman e Subramaniam (2002, p. 467) argumentam que no momento 

atual vivencia-se a era da economia do conhecimento, na qual nenhuma empresa 

tem todas as capacidades requeridas dentro dos limites organizacionais, portanto o 

que é necessário agora é um modo de entender como a empresa adquire 

capacidades por meio de relacionamentos. 

 De acordo com o que foi discutido, as empresas, por meio de redes de 

relacionamentos interorganizacionais, acessam recursos. Diferentes tipos de 

relacionamentos dão acesso a diferentes recursos. Laços fortes dão acesso à 

informação redundante, e laços fracos e instituições regionais dão a acesso à 

informação nova. Estes recursos são utilizados na realização de mudanças 

organizacionais em busca de vantagem competitiva, incluindo a internacionalização. 
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2.4  INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

 

A internacionalização pode ser definida como o cruzamento das fronteiras dos 

estados-nações (BODDEWYN; TOYNE; MARTINEZ, 2004). Exportação, 

licenciamento, alianças estratégicas, joint ventures, fusões, aquisições entre 

empresas de diferentes países, subsidiárias são estratégias de internacionalização. 

É possível estudar a internacionalização das empresas com base em critérios 

econômicos e comportamentais. Nas abordagens econômicas as decisões sobre 

internacionalização são orientadas pela maximização dos retornos econômicos, ou 

seja, as decisões são baseadas em critérios racionais e objetivos. Os modelos 

econômicos parecem descrever e explicar melhor a internacionalização de empresas 

de grande porte, oriundas de países desenvolvidos e em estágios mais avançados 

do processo de internacionalização, especialmente a internacionalização das 

multinacionais. Dentre as teorias econômicas destacam-se a Teoria do Poder de 

Mercado, a Teoria da Internalização e o Paradigma Eclético (DIB; CARNEIRO, 2006; 

VEIGA; ROCHA, 2001).  

A maioria das teorias econômicas analisa a internacionalização das 

multinacionais e o investimento direto no exterior (IDE), entretanto um foco exclusivo 

sobre multinacionais faz pouco sentido em um momento em que empresas 

pequenas e empreendedoras estão cada vez mais envolvidas em atividades 

internacionais (SHENKAR, 2004). 

 Nas abordagens comportamentais, a internacionalização passou a ser 

analisada sob a perspectiva da teoria do comportamento organizacional (HILAL; 

HEMAIS, 2003). As decisões sobre internacionalização consideram a aprendizagem 

organizacional, o desenvolvimento de redes de relacionamentos 

interorganizacionais, bem como as atitudes, percepções e comportamentos dos 

tomadores de decisão, ou seja, as decisões são baseadas em critérios não-racionais 

e subjetivos. Dentre as teorias comportamentais destacam-se o Modelo de Uppsala, 

a Abordagem de Rede para a Internacionalização e o Empreendedorismo 

Internacional. Os modelos comportamentais parecem descrever a 

internacionalização de empresas de pequeno porte, com pouca experiência 

internacional, ainda nos estágios iniciais deste processo (DIB; CARNEIRO, 2006; 

VEIGA; ROCHA, 2001), ou seja, permitem analisar a internacionalização de outros 
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modelos organizacionais que não as multinacionais e outras formas de 

internacionalização que não o investimento direto no exterior (IDE).  

Tendo em vista estes argumentos, neste trabalho optou-se por contemplar os 

seguintes modelos comportamentais: o Modelo de Uppsala, a Abordagem de Rede 

para a Internacionalização e a Teoria das Born Globals (em vez de o 

Empreendedorismo Internacional). 

O campo empreendedorismo internacional, de acordo com Keupp e 

Gassmann (2009), necessita de maior desenvolvimento teórico. A literatura existente 

usa as palavras born globals e novos empreendimentos internacionais como 

sinônimo (veja ASPELUND; MADSEN; MOEN, 2007; RIALP; RIALP; URBANO; 

VAILANT, 2005; THAI; CHONG, 2008) e cita a definição de novo empreendimento 

internacional elaborada por Oviatt e McDougall (1994) como definição de born global 

(veja CHETTY; CAMPBELL-HUNT, 2004; KNIGHT; CAVUSGIL, 2004). 

Por sua vez, Keupp e Gassmann (2009) utilizam, pelo menos, oito artigos que 

tratam de born globals em seu trabalho sobre novos empreendimentos 

internacionais. Ou seja, ainda falta consenso teórico no que tange à teoria das born 

globals e dos novos empreendimentos internacionais. 

De acordo com Oviatt e McDougall (1994, p. 49), um novo empreendimento 

internacional é “uma organização que desde o início de suas atividades procura 

obter vantagem competitiva significativa do uso de recursos e das vendas em 

múltiplos países”. Por sua vez, McDougall e Oviatt (2000, p. 903) redefiniram 

empreendimentos internacionais como “uma combinação de comportamentos 

inovadores, pró-ativos e em busca de riscos que cruza as fronteiras nacionais e que 

pretende criar valor nas organizações”.  

Tendo em vista as definições anteriores de novos empreendimentos 

internacionais e que este trabalho focaliza o contraste entre a internacionalização 

gradual e a internacionalização desde o início das operações, e não o 

comportamento empreendedor internacional, utilizar-se-á a teoria das born globals 

(pois born globals é a terminologia que aparece mais frequentemente na literatura de 

acordo com Thai e Chong (2008)), como contraponto do modelo gradual de 

internacionalização. 

A seguir, são apresentados os modelos comportamentais que sustentam este 

trabalho: o Modelo de Uppsala, a Abordagem de Rede para a Internacionalização e 

a Teoria das Born Globals. 
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2.4.1  O modelo de Uppsala 

 
 

O modelo de Uppsala é o modelo mais frequentemente utilizado na literatura 

sobre internacionalização (CHETTY; CAMPBELL-HUNT, 2004) e neste trabalho 

representa a abordagem tradicional da internacionalização. 

A escola de Uppsala apresenta um processo de internacionalização gradual. 

O modelo de internacionalização proposto por Johanson e Valhne (1977) tem como 

foco o desenvolvimento da empresa individual, em termos de (1) sua gradual 

aquisição, integração e uso do conhecimento sobre mercados e operações no 

exterior e (2) seu comprometimento sucessivamente crescente com os mercados 

externos. 

Esse conhecimento envolve informações sobre os mercados e operações 

nestes mercados internacionais, o qual é de algum modo armazenado e 

razoavelmente recuperado da mente dos indivíduos, da memória dos computadores 

e dos relatórios escritos (JOHANSON; VALHNE, 1977). O conhecimento pode ser 

classificado em objetivo ou experiencial (PENROSE, 1959, 1995). O conhecimento 

objetivo pode ser ensinado, enquanto o conhecimento experiencial somente pode 

ser aprendido por meio da experiência (internacional) pessoal. Johanson e Valhne 

(1977) acreditam que o conhecimento de mercado experiencial é crítico no processo 

de internacionalização. 

O comprometimento com o mercado é composto de dois fatores: a 

quantidade de recursos comprometidos e o grau de comprometimento, que é a 

dificuldade de encontrar um uso alternativo para os recursos e transferi-los 

(JOHANSON; VALHNE, 1977). Os autores argumentam que o conhecimento pode 

ser considerado um recurso e, consequentemente, quanto melhor o conhecimento 

sobre um mercado, mais valioso é o recurso e mais forte é o comprometimento com 

o mercado.  

O processo de internacionalização aconteceria em estágios. Primeiro, as 

empresas consolidariam sua participação no mercado doméstico e depois buscariam 

mercados externos similares ao seu próprio mercado doméstico. A ordem de 

seleção de países para a internacionalização seguiria uma relação inversa em 
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relação à distância psíquica2 entre o país-alvo e o país de origem. À medida que a 

empresa aumentasse seu conhecimento do mercado externo, acumulando 

experiência e reduzindo a distância psíquica, aumentaria seu comprometimento com 

este mercado (JOHANSON; VALHNE, 1977). 

Os pressupostos básicos deste modelo são que a falta de conhecimento de 

mercado é um importante obstáculo ao desenvolvimento de operações 

internacionais e que o conhecimento necessário pode ser adquirido principalmente 

por meio das operações no exterior. Estes pressupostos indicam duas direções para 

a internacionalização: aumentar o envolvimento da empresa num país e, 

sucessivamente, estabelecer operações em outros países (JOHANSON; VALHNE, 

1977). 

 

 

2.4.2  A abordagem de rede para a internacionalização 

 

 

Como apresentado anteriormente, o processo de internacionalização gradual 

conta com dois subprocessos interdependentes: o conhecimento experiencial e a 

construção de comprometimento. Inicialmente, Johanson e Valhne (1977) 

relacionaram estes processos somente a uma empresa focal, mais tarde 

reconheceram que, na verdade, estes processos ocorrem como interação entre, pelo 

menos, dois (potenciais) parceiros (JOHANSON; VALHNE, 1990). Ou seja, as 

empresas estabelecem, desenvolvem e mantêm relacionamentos duradouros com 

outras organizações. Estas redes de relacionamentos interorganizacionais englobam 

diversos tipos de atores, tais como clientes, fornecedores, concorrentes, parceiros, 

etc. e podem ser mais ou menos internacionais à medida que conexões entre atores 

em diversos países são mais ou menos extensas. 

Portanto, a partir da interação com atores internacionais ou 

internacionalizados é possível ampliar o conhecimento de mercado e, 

consequentemente, aumentar o comprometimento com o mercado (JOHANSON; 

VALHNE, 1990). Cumpre esclarecer que, ao incorporar as redes de relacionamento 
                                            
2 A distância psíquica é definida como a soma de fatores que impedem o fluxo de informação do 
mercado e para o mercado. Exemplos são diferenças em idioma, educação, práticas de negócio, 
cultura e desenvolvimento industrial (JOHANSON; VALHNE, 1977). 
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interorganizacionais, o processo de internacionalização gradual passou a ser 

chamado de abordagem de rede para a internacionalização. 

Johanson e Valhne (2003) combinaram os mecanismos do modelo original 

(JOHANSON; VALHNE, 1977) com a visão das redes focando sobre o papel crítico 

de construir e mudar relacionamentos. Johanson e Valhne (2003) definem redes de 

negócio como conjuntos de relações de interconectadas, nas quais cada relação de 

troca é realizada entre empresas. 

Os autores argumentam que a internacionalização é um processo resultante 

da interação entre desenvolvimento do conhecimento e do comprometimento entre 

parceiros de relacionamentos existentes e potenciais, e não mais resultante 

unicamente do conhecimento experiencial e do comprometimento com os mercados 

externos. 

Os relacionamentos se desenvolvem gradualmente quando as empresas 

aprendem na interação com cada outra e se comprometem mais fortemente com o 

relacionamento. Durante este processo os parceiros de relacionamento 

gradualmente aprendem sobre necessidades, recursos, estratégias e contextos de 

negócios do outro. Este processo demanda tempo e recursos, o que requer que 

ambos os parceiros se tornem comprometidos com o relacionamento (JOHANSON; 

VALHNE, 2003).  

As empresas desenvolverão interdependências em relação a importantes 

parceiros e elas, consequentemente, estarão preparadas para defender estes 

relacionamentos pelo aumento do comprometimento com estas empresas com as 

quais elas já fazem negócios. Elas também tenderão a desenvolver outros 

relacionamentos dos quais é esperado apoio para os relacionamentos importantes 

(JOHANSON; VALHNE, 2003). Então elas serão engajadas na construção de 

estruturas de relacionamentos que cercam e apoiam as relações estratégicas 

(CHEN; CHEN, 1998). 

As empresas aprendem com os relacionamentos, o que as capacita a entrar 

em novos mercados externos nos quais elas podem desenvolver novos 

relacionamentos, os quais dão a elas a plataforma para entrar em outros mercados. 

A construção de redes de relacionamentos é um assunto complexo e delicado, que 

requer recursos e tempo tanto quanto responsividade aos interesses dos parceiros, 

mas quando estruturas de redes de negócios são bem construídas elas oferecem 
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grandes oportunidades para a expansão internacional (JOHANSON; VALHNE, 

2003).  

Recentemente, Johanson e Valhne passaram a focalizar seu trabalho sobre 

as redes e seu papel no desenvolvimento de oportunidades por meio do 

conhecimento e do comprometimento (JOHANSON; VALHNE, 2006), sugerindo que 

a combinação entre recursos da empresa e recursos externos à empresa, 

especialmente os recursos dos parceiros, são críticos no desenvolvimento de 

oportunidades e na internacionalização.  

Vale ressaltar que os pressupostos básicos da abordagem de rede para a 

internacionalização e da perspectiva das redes sociais são os mesmos, mas neste 

trabalho optou-se por estudar as redes de relacionamentos interorganizacionais pela 

perspectiva das redes sociais. 

 

 

2.4.3  A teoria das born globals 

 

 

Um dos aspectos criticados do modelo de estágios é que empresas 

frequentemente pulam estágios (OVIATT; McDOUGALL, 1994, 2005). Chetty e 

Campbell-Hunt (2004) argumentam que a teoria das born globals sobre 

internacionalização oferece um significativo contraste ao modelo de estágios. A 

abordagem das born globals argumenta que as empresas não se internacionalizam 

incrementalmente, mas entram em mercados externos desde o início de suas 

atividades. Tais empresas, muitas vezes, podem nem ter vendas no mercado 

doméstico (OVIATT; McDOUGALL, 1994, 2005), o que contradiz o modelo de 

estágios, que defende que as empresas começam a exportar de uma base 

doméstica forte. 

Born globals podem ser definidas como organizações de negócios que, desde 

(ou logo após) sua fundação, procuram desempenho superior (vantagem competitiva 

significativa) em negócios internacionais por meio da aplicação de recursos 

(especialmente os baseados no conhecimento) às vendas em múltiplos países 

(KNIGHT; CAVUSGIL, 2004; OVIATT; McDOUGALL, 1994, 2005). Em contraste às 

organizações que evoluem gradualmente de empresas domésticas para 
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multidomésticas, estas born globals começam com uma estratégia internacional pró-

ativa (OVIATT;  McDOUGALL, 1994, 2005). 

Chetty e Campbell-Hunt (2004) descrevem a internacionalização das born 

globals como um engajamento rápido e simultâneo em múltiplos mercados externos, 

que ocorre cedo na vida das empresas, quando elas ainda são pequenas e então 

capazes de operar somente em nichos de mercado ou em mercados emergentes 

abertos a novas tecnologias e que requerem grande utilização das redes para 

rapidamente ter alcance global.  

O interesse pelas born globals começou no início dos anos 90, mais 

especificamente quando Rennie (1993) cunhou o termo born globals para se referir 

às empresas que se internacionalizavam logo após dar início as suas atividades, e 

desde então diversos termos têm sido utilizados para se referir a elas, tais como 

novos empreendimentos internacionais (international new ventures), internacionais 

instantâneas (instant internationals) ou ainda iniciantes globais (global start-ups) 

(MOEN; SERVAIS, 2002).  

Chetty e Campbell-Hunt (2004) revisaram a literatura sobre as visões 

tradicional e das born globals sobre a internacionalização e relacionaram as 

diferenças significativas entre elas, as quais podem ser visualizadas no quadro 4. 

Em outras palavras, a teoria das born globals (KNIGHT; CAVUSGIL, 2004; 

OVIATT; McDOUGALL, 1994, 2005) se refere à internacionalização desde o início 

das operações, enquanto o modelo de Uppsala se refere à internacionalização 

gradual. 
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Atributos da 
internacionalização 

Visão tradicional Visão das born globals 

Mercado doméstico Desenvolvido antes Irrelevante 

Experiência anterior em 

internacionalização 

Não esperada Fundador da empresa tem 

extensiva experiência em 

mercados internacionais 

relevantes 

Extensão da internacionalização Mercados internacionais 

desenvolvidos serialmente 

Muitos mercados internacionais 

desenvolvidos ao mesmo tempo 

Ritmo da internacionalização  Gradual Rápido 

Distância psíquica Internacionalização em ordem 

inversa de distância psíquica 

Irrelevante 

Aprendizagem para 

internacionalizar 

No ritmo ditado pela habilidade 

de aprender com a experiência 

acumulada 

Aprendizagem ocorre mais 

rapidamente por causa do 

conhecimento superior sobre 

internacionalização 

Estratégia da empresa Não é central para a motivação 

da empresa para 

internacionalizar 

Realização da vantagem 

competitiva requer rápida e 

completa internacionalização: 

escopo de produto-mercado é 

focado (nicho) 

Uso de tecnologias da 

informação e da comunicação  

Não central para 

internacionalização 

Papel-chave como capacitador 

do alcance e da aprendizagem 

sobre o mercado global 

Redes de parceiros de negócios Utilizadas nos estágios iniciais 

da internacionalização e 

gradualmente substituídas pelos 

recursos próprios da empresa 

Desenvolvimento rápido de 

alcance global requer rápida e 

ampla rede de parceiros 

Tempo para internacionalizar Não crucial para o sucesso; 

devagar 

Crucial para  sucesso; no início 

de suas atividades 

Quadro 4 – Diferenças significativas entre as visões tradicional e das borns globals sobre 
internacionalização 
Fonte: Chetty e Campbell-Hunt (2004, p. 66). 
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2.5  INTERNACIONALIZAÇÃO E RECURSOS 

 

 

De acordo com Peng (2001), a Visão Baseada em Recursos (VBR) tornou a 

pesquisa em negócios internacionais mais rigorosa teoricamente ao apresentar um 

quadro de referência por meio do qual um grande número de tópicos de pesquisa 

(como os abaixo relacionados) pode ser visto como subscrito ao mesmo conjunto de 

pressupostos teóricos e à mesma lógica competitiva. Por outro lado, a contribuição 

mais significativa da teoria nos negócios internacionais para a VBR foi a identificação 

do conhecimento e da experiência internacional como recursos valiosos, raros, 

difíceis de imitar (e de substituir). 

Peng (2001) identificou a utilização da VBR em cinco áreas de interesse 

central na literatura sobre negócios internacionais: (1) gerenciamento de 

corporações multinacionais (BOSQUETTI; FERNANDES; SEIFERT JR., 2007; LUO, 

2000; TALLMAN, 2003; TALLMAN; FLADMOE-LINDQUIST, 2002); (2) alianças 

estratégicas; (3) entrada em mercados (DAL-SOTO; PAIVA; SOUZA, 2007; FORTE; 

MOREIRA, 2007; FORTE; MOREIRA; MOURA, 2006; MACHADO-DA-SILVA; 

SEIFERT JR., 2004; OLIVEIRA; KOVACS, 2007; SEIFERT JR.; MACHADO-DA-

SILVA, 2005, 2007; WAN, 2005); (4) empreendedorismo internacional (ou born 

global) (KNIGHT; CAVUSGIL, 2004); (5) estratégias em mercados emergentes. As 

duas primeiras áreas foram enriquecidas pela VBR e as três últimas foram 

impulsionadas pela VBR (PENG, 2001). Os trabalhos de Tallman (2003), Tallman e 

Fladmoe-Lindquist (2002) e Luo (2000) argumentam que o fato de uma multinacional 

ser bem sucedida no ambiente internacional depende da construção e da 

alavancagem de capacidades dinâmicas durante a expansão internacional. 

A visão baseada em recursos (VBR) considera que o envolvimento em 

atividades internacionais é determinado pelos recursos que uma empresa possui, 

controla ou tem acesso. Estes recursos necessários à internacionalização, por sua 

vez, podem ser acessados por meio de redes de relacionamentos. 
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2.6  INTERNACIONALIZAÇÃO E REDES DE RELACIONAMENTOS 

 

 

Hilal e Hemais (2003) analisaram o trabalho da Escola Nórdica de Negócios 

Internacionais e apresentaram evidências empíricas extraídas de pesquisas sobre o 

processo de internacionalização de empresas brasileiras que confirmam os 

principais pontos advogados pela escola, como, por exemplo, a influência das redes 

de relacionamento no processo de internacionalização das empresas. 

Rezende (2003), Barbosa, Fuller e Ferreira (2005) e Honório e Rodrigues 

(2005) afirmam que as redes de relacionamento interorganizacionais ajudam a 

explicar a internacionalização, inclusive das pequenas e médias empresas.  

Um estudo de caso longitudinal no qual se examinou a internacionalização da 

empresa australiana CSR foi realizado por Welch e Welch (2004). A empresa 

sempre exportou açúcar, e nunca, num período de 75 anos, mudou seu modo de 

operação internacional. Por causa da natureza política da indústria de açúcar em 

muitos países, a CSR acabou por desenvolver redes de relacionamentos a fim de 

alcançar operações globais. 

Diversos trabalhos (CARVALHO; PAES, 2006; GARCIA; LIMA, 2005; 

ROCHA; MELLO; DIB; MACULAN, 2005; SILVEIRA; ALPERSTEDT, 2007) que 

utilizaram estudos de casos como estratégia de pesquisa investigaram empresas 

brasileiras, born globals ou não, e concluíram que as redes são decisivas na entrada 

bem sucedida em mercados internacionais, bem como na continuidade da 

internacionalização. 

Vale ressaltar que a influência das redes de relacionamentos no processo de 

internacionalização também foi reconhecida pelos defensores do processo de 

internacionalização gradual (JOHANSON; VALHNE, 1997), o qual passou a ser 

chamado de abordagem de rede para a internacionalização (JOHANSON; VALHNE, 

1990, 2003, 2006), conforme discutido anteriormente (item 2.4.2 A abordagem de 

rede para a internacionalização). 

A internacionalização pode ser viabilizada por meio das redes de 

relacionamentos que, por sua vez, permitem que as empresas acessem recursos 

necessários à internacionalização. 
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2.7  REDES DE RELACIONAMENTOS, RECURSOS E INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

 

Diversos trabalhos relacionaram redes de relacionamento, recursos e 

internacionalização. No entanto, eles diferem desta proposta de pesquisa. Em linhas 

gerais, o argumento é que o acesso a recursos por meio das redes de 

relacionamento afeta a internacionalização das empresas. O parágrafo abaixo relata 

as principais ideias dos trabalhos que compuseram a revisão da literatura. 

 A obtenção de recursos por meio das redes de relacionamento viabiliza a 

internacionalização bem sucedida (PRASHANTAM, 2005), influencia as empresas a 

mudar seu modo de internacionalização (CHETTY; AGNDAL, 2007), viabiliza a 

internacionalização das multinacionais (REZENDE; VERSIANI, 2007), determina a 

escolha de localização para as multinacionais de Taiwan (CHEN; CHEN, 1998), 

ajuda a explicar o fenômeno das born globals (OVIATT; MCDOUGALL, 1994, 2005), 

ajuda a explicar o desempenho superior das born globals na internacionalização 

(HAN, 2006), ajuda as born globals a superar limites à rápida internacionalização, 

tais como falta de economia de escala, falta de recursos financeiros e de 

conhecimento, e aversão ao risco (FREEMAN; EDWARDS; SCRODER, 2006), 

explica a rápida internacionalização das empresas empreendedoras da Austrália, do 

Canadá, da Irlanda e da Nova Zelândia (LOANE; BELL, 2006), promove a 

internacionalização rápida e facilita o desenvolvimento de produtos intensivos em 

conhecimento e inovadores, resultando em desempenho superior no mercado 

internacional em termos de entrada rápida em múltiplos mercados internacionais 

(MORT; WEERAWARDENA, 2006), acelera e aumenta a probabilidade de sucesso 

da internacionalização das empresas da indústria química da Estônia (SEPPO, 

2007), potencializa a capacidade competitiva da indústria do cristal (e do vidro) em 

Portugal num contexto de internacionalização (LORGA, 2002), contribui para o 

sucesso das pequenas e médias empresas em mercados internacionais (CHILD; 

RODRIGUES, 2006), viabiliza a internacionalização das pequenas e médias 

empresas (BOEHE; TONI, 2006), ajuda as pequenas e médias empresas a superar 

limites à internacionalização, especificamente a falta de recursos (CHETTY; 

CAMPBELL-HUNT, 2004), viabiliza a internacionalização tanto das born globals 

quanto das empresas que seguem o modelo de estágios (CHETTY; CAMPBELL-

HUNT, 2004). 
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O objetivo do trabalho de Lorga (2002) é compreender como a utilização de 

redes de negócios potencializa a capacidade competitiva das empresas, num 

contexto de internacionalização. A autora parte do pressuposto de que os recursos 

são um dos componentes da rede. 

De maneira similar, o trabalho de Seppo (2007) tem como objetivo especificar 

o papel das redes de negócios na internacionalização das pequenas e médias 

indústrias químicas da Estônia. A autora parte do pressuposto de que, por meio das 

redes de negócios, é possível para uma empresa acessar os recursos necessários 

para a internacionalização. Estes dois estudos utilizam como base teórica a 

abordagem de redes para a internacionalização e definem rede de empresas como 

um conjunto de relacionamentos entre empresas. 

O trabalho de Loane e Bell (2006) tem como objetivo investigar o papel das 

redes na aquisição de conhecimento e recursos entre pequenas empresas 

empreendedoras da Austrália, Canadá, Irlanda e Nova Zelândia e discutir o impacto 

do estoque ampliado de recursos e conhecimento na rápida internacionalização. 

Este trabalho utiliza como base teórica a abordagem de redes para a 

internacionalização, os laços fortes e fracos de Granovetter (1973), as born globals 

(OVIATT; McDOUGALL, 1994), a visão baseada em recursos (VBR) e a visão 

baseada em conhecimento (VBC). Os autores concluem que participar de redes 

aumenta substancialmente o estoque de recursos e a base do conhecimento das 

empresas empreendedoras na internacionalização. 

Compreender como pequenas empresas born globals utilizam as redes para 

alcançar a rápida internacionalização é o objetivo do trabalho de Freeman, Edwards 

e Schroder (2006). Como base teórica, os autores utilizam a literatura sobre born 

globals, focando, principalmente, nas teorias de rede e na cultura organizacional. Os 

autores argumentam que os fatores organizacionais (tais como características da 

equipe gerencial, redes internacionais e conhecimento e cultura) capacitam as 

pequenas empresas a superar os limites à rápida internacionalização, associados 

com limitados recursos financeiros e humanos. 

Han (2007) propõe um modelo conceitual que ilustra como uma combinação 

específica de laços (força, número e conteúdo) e o processo de gerenciar laços 

podem levar uma born global a um desempenho superior na internacionalização. 

Este trabalho foi delineado sobre a literatura existente e as pesquisas empíricas 

recentes sobre a perspectiva de redes e a visão baseada em recursos (VBR).  Para 
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a autora, as born globals podem adquirir recursos, por meio da administração de 

laços, os quais viabilizam sua internacionalização. As definições de redes e laços 

utilizadas são provenientes da literatura sobre capital social.  

O propósito do artigo de Chen e Chen (1998) é usar a teoria da ligação 

estratégica e a abordagem de rede (por exemplo, JOHANSON; VALHNE, 1990, 

2003, 2006) para interpretar o Investimento Direto no Exterior (IDE) de Taiwan. Os 

autores mostram que ligações em rede são, na verdade, um importante 

determinante de escolha para a localização das multinacionais de Taiwan. Empresas 

de Taiwan são boas em explorar recursos dentro da rede para complementar suas 

fraquezas em termos de recursos internos quando realizam IDE. 

O quadro de referência de Oviatt e McDougall (1994, 2005) descreve novos 

empreendimentos internacionais (born globals) sustentáveis como controladores de 

recursos, especialmente o conhecimento. Esta ênfase em controlar em vez de 

possuir recursos é devido à escassez de recursos que é comum entre novas 

organizações e é por meio das redes que estas empresas têm acesso aos recursos. 

Mort e Weerawardena (2006) discutem o papel das redes na 

internacionalização de pequenas empresas born globals. Esta discussão ajuda a 

esclarecer como a participação em redes ajuda a superar o problema da pobreza de 

recursos nas pequenas e médias empresas. Como base teórica, os autores utilizam 

a literatura sobre born globals (OVIATT; McDOUGALL, 1994, 2005) e abordagem de 

rede para a internacionalização (JOHANSON; VAHLNE, 1990, 2003, 2006), além da 

teoria das capacidades dinâmicas, uma evolução da Visão Baseada em Recursos 

(VBR). 

O trabalho teórico de Prashantham (2005) procura integrar por meio da visão 

baseada no conhecimento duas teorias de internacionalização aparentemente 

contraditórias o modelo gradual (JOHANSON; VAHLNE, 1977) e a teoria das born 

globals (OVIATT; McDOUGALL, 1994, 2005). Além disso, procura fortalecer esta 

abordagem integradora ao considerar o papel das redes na internacionalização 

(especialmente sobre a aquisição de conhecimento), o que é discutido por meio da 

utilização dos conceitos de capital social. 

O trabalho de Chetty e Campbell-Hunt (2004) tem por objetivo explorar as 

diferenças entre a abordagem tradicional (JOHANSON; VAHLNE, 1977) e a teoria 

das born globals (OVIATT; McDOUGALL, 1994, 2005). As autoras argumentam que, 

independente da teoria adotada, as redes de negócios são importantes para 
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viabilizar a internacionalização, pois os relacionamentos ajudam as pequenas e 

médias empresas a superar limites à internacionalização, especificamente a falta de 

recursos. Ao discutir redes, as autoras utilizam a abordagem de redes para a 

internacionalização (JOHANSON; VAHLNE, 1990, 2003, 2006). 

Rezende e Versiani (2007), por sua vez, defendem que as multinacionais 

podem ser entendidas como redes em que trafegam fluxos de conhecimentos e que 

sua internacionalização é resultado de combinações de conhecimentos gerados e 

selecionados em relacionamentos intersubsidiários. Ao discutir redes, os autores 

utilizam a abordagem de redes para a internacionalização (JOHANSON; VAHLNE, 

1990, 2003, 2006). O conhecimento é discutido por meio da utilização dos conceitos 

de capital social. 

Chetty e Angdal (2007) exploram como os relacionamentos influenciam as 

empresas a mudar seu modo de internacionalização. Ao discutir relacionamentos, os 

autores utilizam a abordagem de redes para a internacionalização (JOHANSON; 

VAHLNE, 1990, 2003, 2006) e argumentam que as redes de negócios são 

importantes para viabilizar a internacionalização, pois os relacionamentos ajudam as 

pequenas e médias empresas a superar limites à internacionalização, 

especificamente a falta de recursos. Os autores argumentam que o conhecimento é 

essencial à internacionalização e para discuti-lo utilizam a literatura sobre capital 

social. Os autores citam os trabalhos de Uzzi (1997) e Granovetter (1973) ao 

discutirem capital social. 

Para Child e Rodrigues (2006), os relacionamentos baseados em confiança 

são de importância fundamental no processo de internacionalização das pequenas e 

médias empresas. A habilidade para acessar redes de relacionamentos é valiosa 

para as pequenas empresas como meio de adquirir recursos, especialmente 

conhecimento.  Os autores utilizam a abordagem de rede para a internacionalização 

(JOHANSON; VAHLNE, 1990, 2003, 2006), a visão baseada em recursos (VBR) e a 

teoria contingencial como fundamentação teórica. 

De acordo com Boehe e Toni (2006), as micro, pequenas e médias empresas, 

por meio das redes de cooperação e inovação, podem acessar conhecimento e 

recursos necessários à internacionalização. Os autores utilizam a abordagem de 

redes para a internacionalização (JOHANSON; VAHLNE, 1990, 2003, 2006). 
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Tendo apresentado os trabalhos que exploram de maneira diferente os 

mesmos assuntos desta tese, apresentar-se-á, a seguir, os procedimentos 

metodológicos que sustentam este trabalho. 
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

No capítulo anterior, delineou-se a fundamentação teórico-empírica desta 

pesquisa. O objetivo desta seção é apresentar seu referencial metodológico. 

 

 

3.1  ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

Este trabalho parte dos seguintes pressupostos: (1) redes de relacionamentos 

interorganizacionais viabilizam o acesso a recursos não possuídos pela empresa e 

não disponíveis para a compra no mercado; (2) determinados recursos são 

necessários para a internacionalização das empresas; (3) portanto, redes de 

relacionamentos interorganizacionais viabilizam a internacionalização. A partir 

destes pressupostos faz-se a especificação do problema de pesquisa. 

 

 

3.1.1  Perguntas de pesquisa 

 

 

As seguintes perguntas de pesquisa orientaram a realização deste trabalho: 

 

 Como ocorre a internacionalização das empresas exportadoras da cidade de 

Maringá (PR)? 

 Quais os recursos que viabilizam a internacionalização das empresas 

exportadoras da cidade de Maringá (PR)? 

 Como são caracterizadas as redes de relacionamentos interorganizacionais 

das empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR)? 

 Quais os relacionamentos interorganizacionais que fornecem os recursos que 

viabilizam a internacionalização das empresas exportadoras da cidade de 

Maringá (PR)? 
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3.1.2  Categorias analíticas 

 

 

O problema de pesquisa delineado apresenta as seguintes categorias 

analíticas: redes de relacionamentos, recursos e internacionalização. 

 

 

3.1.3  Definição constitutiva (DC) e operacional (DO) das categorias analíticas 

 

 
REDES DE RELACIONAMENTOS 

 

DC: são as estruturas formadas pelos relacionamentos que os atores mantêm com 

outros atores (SCOTT, 2003). Os relacionamentos têm forma e conteúdo. A forma 

ou estrutura representa todas as ligações que os atores mantêm com outros atores, 

ou seja, é o desenho da rede que mostra a quantidade de conexões. O conteúdo se 

refere à qualidade dos relacionamentos, ou seja, qual o tipo de relacionamento entre 

dois atores. O conteúdo dos relacionamentos também inclui fluxo de informação e 

recursos, conselho ou amizade (POWELL; SMITH-DOERR, 1994). 

DO: a operacionalização desta categoria analítica se deu por meio da verificação da 

centralidade do ator no que tange à estrutura (ou forma) da rede e por meio da 

identificação de laços fortes e fracos, laços imersos ou amplos (de mercado), 

relacionamentos simples ou compostos no que tange ao conteúdo da rede. 

  

Centralidade do ator 

 

DC: a centralidade do ator revela sua importância em uma rede; quanto maior a 

centralidade, maior sua importância. Atores com maior centralidade em uma rede 

mantêm mais laços (com outros atores) do que os demais atores (WASSERMAN; 

FAUST, 1999). 

 

DO: a centralidade do ator foi verificada a partir da aplicação de um formulário com 

itens que permitiam ao respondente apontar com quais organizações (empresas e 

cooperativas) e instituições regionais a empresa exportadora mantinha contato.  
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Laço forte 

 

DC: um relacionamento de laço forte é caracterizado por interações frequentes, que 

fornecem acesso a informações e recursos disponíveis nos próprios círculos sociais 

atores (GRANOVETTER, 1983). 

 

DO: a força de um laço foi verificada a partir da aplicação de um formulário com itens 

que permitiam ao respondente apontar qual a frequência dos contatos com 

organizações (empresas e cooperativas) e instituições regionais por meio de uma 

escala de Likert de 5 pontos. 

 
Laço fraco 

 

DC: um relacionamento de laço fraco é caracterizado por interações esporádicas 

(não frequentes), que fornecem acesso a informações e recursos além daqueles 

disponíveis nos círculos sociais dos atores (GRANOVETTER, 1983). 

 

DO: a fraqueza de um laço foi verificada a partir da aplicação de um formulário com 

itens que permitiam ao respondente apontar qual a frequência dos contatos com 

organizações (empresas e cooperativas) e instituições regionais por meio de uma 

escala de Likert de 5 pontos. 

 

Laços imersos 

 

DC: refletem o conceito de imersão social (GRANOVETTER, 1985), ou seja, a 

natureza pessoal dos relacionamentos de negócio e seus efeitos sobre o processo 

econômico. Os laços imersos apresentam as seguintes características: confiança, 

troca de informação refinada e resolução de problemas em conjunto (UZZI, 1997). 

 

DO: a imersão de um laço foi verificada a partir da aplicação de um formulário com 

três itens que permitiam ao respondente apontar, por meio de uma escala de Likert 

de 5 pontos, as características (confiança, troca de informação refinada e resolução 

de problemas em conjunto) dos relacionamentos com organizações (empresas e 

cooperativas). 
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Laços amplos (ou de mercado) 

 

DC: refletem a natureza econômica dos negócios e apresentam as seguintes 

características: falta de reciprocidade entre parceiros de troca, interação não 

repetida e foco econômico nas transações. Ou seja, não há conteúdo social nas 

relações entre parceiros; os negócios são realizados uma única vez entre parceiros 

e o foco é o custo do negócio (UZZI, 1997). 

 

DO: a amplitude de um laço foi verificada a partir da aplicação de um formulário com 

três itens que permitiam ao respondente apontar, por meio de uma escala de Likert 

de 5 pontos, as características (confiança, troca de informação refinada e resolução 

de problemas em conjunto) dos relacionamentos com organizações (empresas e 

cooperativas). 

 
Relacionamento simples 

 

DC: ocorre quando uma empresa tem um único tipo de relacionamento com outra 

empresa (ROSS JUNIOR; ROBERTSON, 2007). Ou seja, cada empresa representa 

um único papel em relação à outra. 

 

DO: os relacionamentos simples foram verificados a partir da aplicação de um 

formulário com um item que permitia ao respondente apontar qual(is) o(s) tipo(s) de 

relacionamento(s) entre as organizações (empresas e cooperativas) e a empresa 

exportadora. Havia cinco opções e era possível escolher mais de uma opção. 

 
Relacionamento composto 

 

DC: ocorre quando uma empresa tem mais de um tipo de relacionamento com outra 

empresa ao mesmo tempo (ROSS JUNIOR; ROBERTSON, 2007). Ou seja, cada 

empresa representa mais de um papel em relação à outra. 

 

DO: os relacionamentos compostos foram verificados a partir da aplicação de um 

formulário com um item que permitia ao respondente apontar qual(is) o(s) tipo(s) de 
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relacionamento(s) entre as organizações (empresas e cooperativas) e a empresa 

exportadora. Havia cinco opções e era possível escolher mais de uma opção. 

 

Instituições regionais 

 

DC: instituições tais como centros de assistência técnica, centros de treinamento e 

institutos de pesquisa (McEVILY; ZAHEER, 1999). 

 

DO: as instituições regionais foram identificadas na fase qualitativa por meio das 

entrevistas e na fase quantitativa por meio de formulário com um item que permitia 

ao respondente apontar se havia ou não relacionamento entre as instituições 

regionais e a empresa exportadora. 

 

RECURSOS 

 

DC: referem-se a ativos, capacidades, competências, processos organizacionais, 

atributos da empresa, informações, conhecimento, inputs de produção (tangíveis ou 

intangíveis) que a organização possui, controla ou tem acesso sobre uma base 

semipermanente, os quais a capacitam a conceber e implementar estratégias que 

promovam seu desenvolvimento e/ou competitividade (BARNEY, 1991; HELFAT; 

PETERAF, 2003). 

 

DO: a operacionalização desta categoria analítica se deu por meio da identificação 

de recursos financeiros, físicos, humanos, organizacionais, tecnológicos e de 

reputação (GRANT, 1991, 2005), além dos recursos específicos da 

internacionalização, conhecimento de mercado externo e experiência internacional 

(JOHANSON; VALHNE, 1977). 

 
Recursos financeiros 

 

DC: incluem todos os tipos de recursos monetários que as empresas podem utilizar 

para conceber e implementar estratégias, tais como capital dos empreendedores, 

capital dos bancos, retenção de ganhos, fluxo de caixa, empréstimos (BARNEY, 

1997; HOFER; SCHENDEL, 1978). 
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DO: os recursos financeiros foram identificados na fase qualitativa por meio das 

entrevistas e na fase quantitativa por meio de formulário com itens que permitiam ao 

respondente apontar os indicadores de recursos financeiros, por meio de uma escala 

de Likert de 5 pontos. Havia também um item que permitia ao respondente apontar 

se a instituição regional fornecia recursos financeiros. 

 
Recursos físicos 

 

DC: incluem a tecnologia física utilizada pela empresa, a fábrica/planta, os 

equipamentos, os prédios, os estoques, as instalações para serviços e distribuição, 

sua localização geográfica e seu acesso à matéria-prima (BARNEY, 1991; HOFER; 

SCHENDEL, 1978). 

 

DO: os recursos físicos foram identificados na fase qualitativa por meio das 

entrevistas e na fase quantitativa por meio de formulário com itens que permitiam ao 

respondente apontar os indicadores de recursos físicos, por meio de uma escala de 

Likert de 5 pontos. Havia também um item que permitia ao respondente apontar se a 

instituição regional fornecia recursos físicos. 

 

Recursos humanos 

 

DC: incluem o treinamento, a experiência, o julgamento, a inteligência, os insights de 

gerentes e trabalhadores individuais, cientistas, engenheiros, supervisores de 

produção, pessoal de vendas e analistas financeiros (BARNEY, 1991; HOFER; 

SCHENDEL, 1978). 

 

DO: os recursos humanos foram identificados na fase qualitativa por meio das 

entrevistas e na fase quantitativa por meio de formulário com itens que permitiam ao 

respondente apontar os indicadores de recursos humanos, por meio de uma escala 

de Likert de 5 pontos. Havia também um item que permitia ao respondente apontar 

se a instituição regional fornecia recursos físicos. 
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Recursos organizacionais 

 

DC: incluem a estrutura formal da empresa, os sistemas formais e informais de 

planejamento, controle e coordenação (tais como sistemas de controle de qualidade, 

sistemas de gerenciamento de dinheiro de curto prazo e modelos financeiros 

corporativos), a cultura, bem como relacionamentos interorganizacionais (BARNEY, 

1991; HOFER; SCHENDEL, 1978). 

 

DO: os recursos organizacionais foram identificados na fase qualitativa por meio das 

entrevistas e na fase quantitativa por meio de formulário com itens que permitiam ao 

respondente apontar os indicadores de recursos organizacionais, por meio de uma 

escala de Likert de 5 pontos. Havia também um item que permitia ao respondente 

apontar se a instituição regional fornecia recursos organizacionais. 

 
Conhecimento de mercado externo 

 

DC: envolve informações sobre os mercados e as operações nestes mercados 

internacionais, as quais são, de algum modo, armazenadas e razoavelmente 

recuperadas da mente dos indivíduos, da memória dos computadores e dos 

relatórios escritos (JOHANSON; VALHNE, 1977). 

 

DO: o conhecimento de mercado externo foi identificado na fase qualitativa por meio 

das entrevistas e na fase quantitativa por meio de formulário com um item que 

permitia ao respondente apontar o indicador de conhecimento de mercado externo, 

por meio de uma escala de Likert de 5 pontos. Havia também um item que permitia 

ao respondente apontar se a instituição regional fornecia conhecimento de mercado 

externo. 

 

Experiência internacional 

 

DC: tipo de conhecimento de mercado externo que somente pode ser aprendido por 

meio da experiência pessoal (JOHANSON; VALHNE, 1977). 
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DO: a experiência internacional foi identificada na fase qualitativa por meio das 

entrevistas e na fase quantitativa por meio de formulário com um item que permitia 

ao respondente apontar o indicador de experiência internacional, por meio de uma 

escala de Likert de 5 pontos. Havia também um item que permitia ao respondente 

apontar se a instituição regional fornecia experiência internacional. 

 

Recursos tecnológicos 

 

DC: incluem produtos de alta qualidade, plantas de baixo custo, ou seja, são 

recursos tecnológicos conceituais que descrevem o modo pelo qual cada uma das 

áreas funcionais realiza suas atividades (HOFER; SCHENDEL, 1978). 

 

DO: os recursos tecnológicos foram identificados na fase qualitativa por meio das 

entrevistas e na fase quantitativa por meio de formulário com itens que permitiam ao 

respondente apontar os indicadores de recursos tecnológicos, por meio de uma 

escala de Likert de 5 pontos. Havia também um item que permitia ao respondente 

apontar se a instituição regional fornecia recursos tecnológicos. 

 
Recursos de reputação 

 

DC: referem-se ao nível de sensibilização que uma empresa tem sido capaz de 

desenvolver para si própria e para suas marcas (HALL, 1992; SHAMSIE, 2003), ou 

seja, referem-se à percepção (associações mentais ou conhecimento coletivo) dos 

stakeholders sobre a organização em seu campo organizacional (BROWN; DACIN; 

PRATT; WHETTEN, 2006; FROMBRUN; VAN RIEL, 1997; PETKOVA; RINDOVA; 

GUPTA, 2008; RINDOVA; WILLIAMSON; PETKOVA; SEVER, 2005). 

 

DO: os recursos de reputação foram identificados na fase qualitativa por meio das 

entrevistas e na fase quantitativa por meio de formulário com itens que permitiam ao 

respondente apontar os indicadores de recursos de reputação, por meio de uma 

escala de Likert de 5 pontos. Havia também um item que permitia ao respondente 

apontar se a instituição regional fornecia recursos de reputação. 
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INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

DC: é o cruzamento das fronteiras dos estados-nações (BODDEWYN; TOYNE; 

MARTINEZ, 2004), ou seja, é a entrada em mercados internacionais. 

 

DO: a operacionalização desta variável se deu por meio da verificação de como 

ocorreu a internacionalização das empresas, gradualmente ou desde o início das 

operações. 

 
Internacionalização gradual 

 

DC: ocorre quando as empresas consolidam sua participação no mercado doméstico 

e depois buscam mercados externos similares ao seu próprio mercado doméstico. A 

ordem de seleção de países para a internacionalização seguiria uma relação inversa 

com a distância psíquica entre o país alvo e o país de origem. A internacionalização 

não é um processo resultante unicamente do conhecimento experiencial e do 

comprometimento com os mercados externos, mas também da participação em 

redes de relacionamentos interorganizacionais (JOHANSON; VALHNE, 1977, 1990, 

2003, 2006). 

 

DO: a internacionalização gradual foi identificada na fase qualitativa por meio das 

entrevistas e na fase quantitativa por meio de formulário com itens que permitiam ao 

respondente apontar características do processo de internacionalização, por meio de 

uma escala de Likert de 5 pontos. 

 

Internacionalização desde o início das operações 

 

DC: ocorre quando as empresas entram em múltiplos mercados externos desde o 

início de suas atividades, o que requer participação em redes de relacionamentos 

interorganizacionais para ter alcance global. Tais empresas, muitas vezes, podem 

nem ter vendas no mercado doméstico (CHETTY;CAMPBELL-HUNT, 2004; 

OVIATT; McDOUGALL, 1994, 2005).  
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DO: a internacionalização desde o início das operações foi identificada na fase 

qualitativa por meio das entrevistas e na fase quantitativa, por meio de formulário 

com itens que permitiam ao respondente apontar características do processo de 

internacionalização, por meio de uma escala de Likert de 5 pontos. 

 

 

3.1.4  Definição constitutiva (DC) dos termos relevantes 

 

 

Imersão social 

 

DC: é a imbricação entre as relações sociais, ligações entre os agentes da rede e as 

ações econômicas (GRANOVETTER, 1985). Em outras palavras, imersão significa 

que as ações econômicas estão imersas nas redes de relacionamentos.  

 
Distância psíquica 

 

DC: é definida como a soma de fatores que impedem o fluxo de informação do 

mercado e para o mercado. Exemplos são diferenças em idioma, educação, práticas 

de negócio, cultura e desenvolvimento industrial (JOHANSON; VALHNE, 1977). 
 
 

3.2  DELINEAMENTO E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 
 

 A seguir, são apresentadas as principais definições quanto ao delineamento 

da pesquisa, população e amostragem, fontes, coleta e análise dos dados. 

 

 
3.2.1  Delineamento da pesquisa 

 
 

Esta pesquisa é descritiva e combina procedimentos qualitativos e 

quantitativos. O presente estudo caracteriza-se como pesquisa ex post factum 
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(KERLINGER, 1980), por não pretender manipular os fenômenos em análise e 

seccional (transversal). O nível de análise é o organizacional; a unidade de análise é 

a organização.  

Esta pesquisa foi desenvolvida em duas etapas: uma qualitativa e uma 

quantitativa. A fase qualitativa teve por objetivo coletar informações sobre o 

comércio internacional e sobre três empresas exportadoras da cidade de Maringá 

(PR), ZM Bombas, Semix e Apiário Diamante, bem como informações para o 

desenvolvimento do formulário da segunda etapa da pesquisa. 

 Para coletar informações sobre o comércio internacional da cidade de 

Maringá (PR), foi realizada uma pesquisa documental em revistas, jornais e sítios de 

organizações da área de comércio exterior, tais como ‘Revista ACIM’, jornal ‘O diário 

do Norte do Paraná’ e sítio do ‘Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC)’.  

Para coletar informações sobre as três empresas exportadoras da cidade de 

Maringá (PR), a estratégia de pesquisa utilizada foi o estudo de caso.  

 Os estudos de caso podem ser vistos como estratégia de pesquisa (YIN, 

2005) ou como objetos de estudo (STAKE, 1995). Yin (2005), ao apresentar sua 

definição de estudo de caso como estratégia de pesquisa, enfatiza dois aspectos 

principais: o escopo e os procedimentos metodológicos. 

 Quanto ao escopo, 
 
um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 
fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 
estão claramente definidos (YIN, 2005, p. 32). 
 

 Quanto aos procedimentos metodológicos, 
 
a investigação de estudo de caso enfrenta uma situação 
tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de interesse 
do que pontos de dados, e, como resultado, baseia-se em várias 
fontes de evidências, com os dados precisando convergir em um 
formato de triângulo, e, como outro resultado, beneficia-se do 
desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a 
coleta e a análise de dados (YIN, 2005, p. 33). 

 

Eisenhardt (1989) enfatiza o potencial dos estudos de caso para capturar as 

dinâmicas do fenômeno estudado. “O estudo de caso é a estratégia de pesquisa que 
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é centrada no entendimento das dinâmicas presentes dentro de um contexto único” 

(EISENHARDT, 1989, p. 534). 

Por sua vez, Gerring (2004, p. 342) define o estudo de caso como “um estudo 

intensivo de uma única unidade para o propósito de entender uma classe mais 

ampla de unidades (similares)”. 

Godoy (1995, p. 25) afirma que 

o estudo de caso se caracteriza como um tipo de pesquisa cujo 
objeto é uma unidade que se analisa profundamente. Visa ao exame 
detalhado de um ambiente, de um simples sujeito ou de uma 
situação em particular. [...] O estudo de caso tem se tornado a 
estratégia preferida quando os pesquisadores procuram responder 
como e por que certos fenômenos ocorrem, quando há pouca 
possibilidade de controle sobre os eventos estudados e quando o 
foco de interesse é sobre fenômenos atuais, que só poderão ser 
analisados dentro de algum contexto de vida real. 
 

Em sua particularidade, o estudo de caso só pode aspirar à cientificidade 

integrado num processo de pesquisa global, em que o papel da teoria não é 

deformado, em que a crítica epistemológica dos problemas e dos conceitos não é 

negligenciada (BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE, 1991). Fachin (1993, p. 48) 

advoga que o estudo de caso pode fazer surgir relações que não seriam observadas 

e visualizadas de outra forma e são direcionadas para a obtenção de descrição e 

compreensão das relações dos fatores envolvidos. 

Tendo em vista os argumentos de Yin (2005), Eisenhardt (1989), Gerring 

(2004), Godoy (1995), Brune, Herman e Schoutheete (1991) e Fachin (1993), 

acredita-se que o estudo de caso é a estratégia de pesquisa adequada para 

responder ao problema de pesquisa desta tese: Como as empresas exportadoras da 

cidade de Maringá (PR), por meio de redes de relacionamentos 
interorganizacionais, acessam os recursos que viabilizam a internacionalização?  

Diferentemente dos autores anteriores que consideram o estudo de caso 

como estratégia de pesquisa, Stake (1995) considera o caso um objeto de estudo e, 

portanto, a escolha do caso é parte importante da pesquisa. Dois casos desta 

pesquisa foram sugeridos pelo Instituto Mercosul: ZM Bombas e Semix. A ZM 

Bombas foi descrita como uma empresa com quase 30 anos de atividade e que 

começou a exportar há alguns anos. A Semix foi descrita com uma empresa jovem, 

que já nos seus primeiros anos de atividade começou a exportar. As sugestões 
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foram acatadas considerando que a ZM Bombas e a Semix pareciam representar os 

processos de internacionalização “gradual” e “desde o início das atividades”, 

respectivamente. 

O terceiro caso, o Apiário Diamante, foi escolhido quando ocorreu a aplicação 

do formulário ao responsável pelo comércio exterior da empresa, que revelou ter 

planejado o processo de exportação da empresa porque via o mercado externo 

como uma oportunidade a ser explorada. Como esta empresa representava um caso 

diferente dos dois anteriores, foi incorporado ao estudo. 

Estudos de casos podem envolver um único ou múltiplos casos. Tipicamente 

combinam diversos métodos de coleta de dados tais como documentação, registros 

em arquivos, entrevistas, observações não participantes, observações participantes 

e artefatos físicos (YIN, 1989, 2005). As evidências podem ser qualitativas ou 

quantitativas ou ambas (EISENHARDT, 1989; YIN, 1989, 2005). 

No estudo de caso qualitativo, os dados quantitativos são utilizados para 

esclarecer algum aspecto da questão que está sendo investigada e, em geral, o 

tratamento estatístico destes dados não é sofisticado (GODOY, 1995, 2006). Os 

estudos de caso podem ser utilizados para alcançar diversos objetivos: descrever, 

testar ou gerar teoria (YIN, 1989, 2005). 

Este trabalho é um estudo de casos múltiplos, que utilizou diversos métodos 

de coleta de dados, tais como entrevistas e observações não participantes, ou seja, 

as informações foram coletadas de diversas fontes de evidência, tendo em vista a 

corroboração do mesmo fato ou fenômeno (YIN, 2005). 

Pesquisadores utilizam o estudo de caso como estratégia de pesquisa em 

diversas áreas de conhecimento como, por exemplo, estratégia (MINTZBERG; 

WATERS, 1982), redes (HALINEN; TÖRNROOS, 2005), entre outras. Um estudo de 

caso é uma escolha apropriada para a pesquisa sobre redes em muitas situações, 

especialmente quando o objetivo é fornecer descrições holísticas para aprender 

sobre sua natureza, seu gerenciamento e sua evolução, ou seja, quando se deseja 

revelar as complexidades e dinâmicas inerentes às redes (HALINEN; TÖRNROOS, 

2005). 

A pesquisa qualitativa é multimétodo por excelência e utiliza variadas fontes 

de informação (GODOY, 2006). A abordagem qualitativa foi utilizada devido às suas 
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características, relacionadas por Bogdan (apud TRIVIÑOS, 1987, p. 128): tem o 

ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento-

chave; é descritiva; mantém o pesquisador preocupado com o processo e não 

simplesmente com os resultados e o produto; os dados tendem a ser analisados 

indutivamente; o significado é a preocupação essencial desta abordagem. 

 Tendo em vista o objetivo deste trabalho, foram realizadas entrevistas com os 

informantes-chave das organizações em estudo. Para amenizar as dificuldades 

encontradas na busca de um informante adequado, Spradley (apud TRIVIÑOS, 

1987, p. 144) relacionou algumas condições ou requisitos mínimos, que foram 

utilizados como diretrizes no processo de escolha dos entrevistados: (a) antiguidade 

na organização e envolvimento no fenômeno; (b) conhecimento amplo e detalhado 

das circunstâncias envolvidas na questão de pesquisa; (c) disponibilidade adequada 

de  tempo; (d) capacidade para exprimir a essência e o detalhe para a compreensão 

do fenômeno. 

As informações coletadas nesta fase qualitativa foram utilizadas para o 

desenvolvimento do instrumento de coleta de dados da fase quantitativa. O 

formulário elaborado visava obter informações sobre o processo de 

internacionalização das empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR), bem 

como sobre os recursos que viabilizam a internacionalização e as redes de 

relacionamentos interorganizacionais. O formulário foi julgado como instrumento de 

coleta de dados adequado por permitir tanto análise estatística dos dados, quanto 

por permitir a análise de redes (WASSERMAN; FAUST, 1999). 

 

 

3.2.2  População e amostragem 

  

 

A cidade de Maringá foi escolhida como alvo deste estudo por diversos 

motivos. Primeiramente por ser uma cidade que pode representar as inúmeras 

outras cidades do mundo que estão distantes dos grandes centros produtores e 

consumidores, mas, assim mesmo, precisam encontrar alternativas para superar os 

limites dos recursos locais e suas limitações de mercado. Maringá está localizada na 

região Norte do Paraná. Sua localização não apresenta fatores que poderiam facilitar 
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a internacionalização das empresas locais. Maringá fica a mais de 400 km distante 

da capital do Paraná, Curitiba, e do Porto de Paranaguá e fica a mais de 700 Km 

distante de São Paulo Capital e do Porto de Santos (ABCR, 2010). Ou seja, não está 

perto de grandes centros, nem perto de portos que poderiam facilitar o envio de 

produtos ao exterior. No entanto, alguns fatos parecem indicar o interesse na cidade 

na internacionalização de suas empresas. Desde sua inauguração em 1996, o Porto 

Seco Norte do Paraná, localizado em Maringá, desembaraça a carga internacional 

que passa pela cidade. A malha ferroviária da região é administrada pela América 

Latina Logística (ALL) que possui um terminal intermodal em Maringá, o que facilita 

o transporte de produtos até os portos. Em 2009, o Aeroporto Regional de Maringá 

Silvio Name Junior passou a operar cargas internacionais. Apesar de a localização 

de Maringá não facilitar a internacionalização de suas empresas, a malha ferroviário, 

o aeroporto e o porto seco parecem demonstrar que as desvantagens decorrentes 

da localização podem ser contornadas por estes fatores. 

Em 2008, de acordo com informações do sítio do Ministério do 

Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (MDIC, 2009b), Maringá 

contabilizava 78 empresas exportadoras. Este Ministério disponibiliza diversas 

informações em planilhas Excel. Uma destas informações refere-se às empresas 

exportadoras por faixa de valor e é possível obter uma lista por unidade da 

federação, mas não por município. De posse da lista das mais de 2000 empresas 

exportadoras Paranaenses por faixa de valor, foi necessário selecionar uma a uma 

as empresas da cidade de Maringá (PR), o que gerou uma relação de 78 empresas 

exportadoras (Apêndice 1). 

Porém, ao analisar detalhadamente esta lista inicial, notou-se que: a Cocamar 

aparecia 5 vezes na lista e a Solabia 2 vezes, ou seja, 5 empresas repetidas; havia 7 

multinacionais e 2 cooperativas, uma com sede em Londrina e outra em Mandaguari, 

as quais não são empresas maringaenses; havia também 5 tradings, organizações 

intermediárias do processo de internacionalização. 

O contato telefônico que antecedeu a aplicação do formulário revelou que 

outras 12 empresas não exportam mais ou exportaram uma única vez ou ainda 

nunca exportaram, portanto as empresas não atendiam ao requisito empresa 

exportadora. Tendo em vista estes fatos, decidiu-se eliminar 31 empresas desta lista 

inicial, portanto a população considerada é de 47 organizações exportadoras da 

cidade de Maringá (PR), como mostra o quadro 5, a seguir. 
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A amostra do estudo compreendeu 31 empresas exportadoras da cidade de 

Maringá (PR), o que corresponde a 66% da população (apêndice 2). A amostragem 

desta pesquisa pode ser considerada não-probabilística por conveniência (HAIR JR., 

et al., 2005), o seja, as empresas exportadoras que aceitaram participar da pesquisa 

compuseram a amostra (por adesão). 

 
Lista Inicial 78 empresas 

Empresas eliminadas 

 Empresas repetidas (5) 

 Multinacionais (7) 

 Cooperativas (2) 

 Tradings (5) 

 Outras (12) 

31 empresas 

População 47 

Amostra 31 

Quadro 5 – População e amostra 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

3.2.3  Fontes, coleta e análise dos dados 

 

 

 Foram utilizados dois tipos de instrumentos de coleta de dados primários, 

conforme apêndices 3 e 4, além da observação não participante. Na fase qualitativa, 

foi empregado um roteiro para entrevistas semiestruturadas (apêndice 3) ao 

responsável pelo comércio exterior de cada um dos três casos estudados.  

De acordo com Triviños (1987, p. 146), a entrevista semiestruturada  
 
parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem 
amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão 
surgindo à medida que se recebem as respostas do informante 
 

e se desenvolve em interação dinâmica (entre informante e pesquisador). Ao 

permitir um levantamento mais amplo, dada a sua flexibilidade adaptativa às 

circunstâncias, às percepções, às opiniões e às interpretações da realidade 

organizacional, a entrevista semiestruturada constitui instrumento adequado para 

este estudo. 
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Foram conduzidas quatro entrevistas (quadro 6) com os responsáveis pelo 

comércio exterior das três empresas estudadas, assim distribuídas: ZM Bombas (1), 

Semix (2) e Apiário Diamante (1). As entrevistas foram realizadas na sede de cada 

empresa, no escritório de cada entrevistado. As entrevistas duraram em média uma 

hora, variando de 40 minutos a entrevista mais rápida, até uma hora e 15 minutos a 

mais demorada. Elas foram gravadas com a permissão de cada entrevistado. Não 

existiu nenhuma dificuldade maior para a sua realização, a não ser a demora no 

agendamento por parte dos entrevistados e algumas interrupções sem muita 

gravidade. 

 
Empresas Entrevistados  

ZM Bombas Sócio-proprietário 

Semix Coordenador de comércio exterior 

Sócio-proprietário 

Apiário Diamante Sócio-proprietário 

Quadro 6 – Empresas e entrevistados 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Na ZM Bombas foram realizadas duas outras entrevistas sem roteiro. A 

primeira foi para que a pesquisadora e o sócio-proprietário se conhecessem. A 

pesquisadora explicou seu trabalho e o interesse na empresa; o sócio-proprietário, 

por sua vez, descreveu rapidamente sua empresa e aceitou participar da pesquisa. 

A segunda entrevista ocorreu para esclarecer as dúvidas geradas após analisar a 

entrevista realizada de acordo com o apêndice 3. 

A entrevista (apêndice 3) abordou a história da empresa, bem como os temas 

redes de relacionamento, recursos e internacionalização. Pretendeu-se descobrir 

como foi o processo de internacionalização da empresa; quais os recursos 

necessários para efetivar a internacionalização; se a empresa possuía ou não estes 

recursos; se não possuía, onde eles foram obtidos; com quais organizações as 

empresas se relacionavam; como estes relacionamentos poderiam ter influenciado a 

internacionalização por meio do fornecimento de recursos; qual o tipo de 

relacionamento mantido entre a empresa-alvo da pesquisa e as empresas com as 

quais ela se relaciona; qual tipo de recurso foi fornecido por cada tipo de 

relacionamento.  



 75 

Os dados obtidos por meio da entrevista foram utilizados na construção do 

formulário da segunda etapa. O formulário é também chamado de entrevista 

estruturada, a qual se desenvolve a partir de uma relação fixa de perguntas, cuja 

ordem e redação permanecem invariáveis para todos os entrevistados e permitem o 

tratamento estatístico dos dados, assim como o questionário. O questionário é 

autoadministrado, ou seja, o informante responde às perguntas sem a presença do 

pesquisador e o formulário é administrado pelo pesquisador que está presente e 

anota as respostas do informante (GIL, 2008; MARCONI; LAKATOS, 2005). 

Portanto, pode-se afirmar que o formulário é um questionário aplicado pelo 

pesquisador. 

O questionário, de acordo com Malhotra (2001), é uma técnica estruturada 

para coleta de dados, que consiste de uma série de perguntas formalizadas cujo 

objetivo é obter informações dos entrevistados. Um questionário tem três objetivos: 

(1) traduzir a informação necessária em um conjunto de questões específicas que os 

entrevistados queiram ou possam responder; (2) motivar e incentivar o entrevistado 

a se deixar envolver pelo assunto, cooperando e complementando a entrevista e (3) 

minimizar o erro de resposta. As perguntas do questionário podem ser não-

estruturadas (questões abertas) ou estruturadas em grau variável. As estruturadas 

incluem questões de múltipla escolha, dicotômicas e escalas.  

Para a coleta de dados, na fase de levantamento, foi utilizado um formulário 

com questões fechadas e relacionais (apêndice 4). As questões fechadas, nas quais 

foram utilizadas escala de Likert, versavam sobre o processo de internacionalização 

e sobre os recursos que viabilizam a internacionalização. A primeira questão 

relacional buscava identificar de 3 a 6 organizações (empresas e cooperativas) com 

as quais cada empresa exportadora da cidade de Maringá (PR) mantinha contato 

mais frequente, além de caracterizar estes relacionamentos. Esta questão pode ser 

classificada como geradora de nome simples (KNOKE; YANG, 2008, p. 21), pois 

para cada respondente foi solicitado nomear organizações (empresas e 

cooperativas) com as quais mantém contato mais frequente e caracterizar estes 

relacionamentos, e de escolha fixa (WASSERMAN; FAUST, 1999, p. 47), pois cada 

respondente tinha um número fixo máximo de escolhas. 

A segunda questão relacional buscava identificar com quais instituições cada 

empresa exportadora da cidade de Maringá (PR) se relacionava, tendo como base 

uma lista de instituições construída a partir dos dados coletados na fase qualitativa. 
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Portanto, esta questão pode ser classificada como lista fixa (WASSERMAN; FAUST, 

1999, p. 46). Nas duas questões relacionais foram utilizadas escala de Likert. 

Com o objetivo de identificar e eliminar problemas potenciais, deve-se realizar 

o pré-teste do formulário ou questionário, ou seja, deve-se aplicá-lo em uma 

pequena amostra de entrevistados. Os entrevistados no pré-teste devem ser 

extraídos da mesma população a ser estudada (MALHOTRA, 2001).  

Tendo em vista a necessidade de identificar e eliminar problemas, o 

formulário foi submetido a especialistas, a saber: 3 doutores e 1 doutorando em 

administração com experiência na elaboração e aplicação de formulários. As 

observações dos especialistas foram alvo de reflexão e a maioria delas foi 

incorporada ao formulário. 

A seguir, o pré-teste foi aplicado às empresas ZM Bombas e Semix, dois dos 

casos desta pesquisa. Cumpre esclarecer que não foi necessário realizar 

modificação alguma no formulário após sua aplicação, portanto estas duas 

empresas não foram descartadas, ou seja, ZM Bombas e Semix fazem parte da 

amostra deste trabalho. 

O formulário abordou os temas internacionalização, recursos e redes de 

relacionamento interorganizacionais em 4 questões. A primeira visava identificar 

como ocorreu o processo de internacionalização, gradual ou desde o início das 

operações, de cada organização estudada. 

A segunda procurava identificar qual a importância de diversos recursos para 

a internacionalização da empresa, se a empresa possuía ou não o recurso antes de 

explorar o mercado externo e se não o possuía onde o recurso foi obtido. 

A terceira objetivava identificar com quais organizações a empresa estudada 

mantinha contato mais frequente, quais as características destes relacionamentos, 

qual a frequência dos contatos e qual o tipo de relacionamento. 

A quarta buscava identificar com quais instituições a empresa estudada se 

relaciona, qual a frequência dos contatos, qual tipo de recurso fornecido e, 

especificamente, qual o recurso fornecido. Além disso, alguns dados da empresa 

foram solicitados para caracterizar a amostra. 

Richardson (1989) e Lockett e Thompson (2001) argumentam que os 

métodos quantitativos e os qualitativos são complementares. O uso de entrevistas e 

a observação podem aprimorar a elaboração do questionário e a determinação da 

amostra, bem como enriquecer a análise das informações obtidas de maneira 
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quantitativa, particularmente pela profundidade e detalhamento das técnicas 

qualitativas. 

O uso de questionário, por sua vez, ajuda a verificar informações e 

reinterpretar observações qualitativas. Lockett e Thompson (2001) sugerem que 

diversos métodos de pesquisa são necessários para entender alguns dos aspectos 

do desempenho das empresas. 

A observação tem papel essencial no estudo de caso (GODOY, 2006). Nesta 

pesquisa, tanto na realização das entrevistas quanto na aplicação dos formulários, 

foi realizada a observação não participante (ou direta nas palavras de YIN, 2005) na 

qual o pesquisador atua apenas como observador atento e registra ocorrências que 

interessam ao seu trabalho durante visitas de reconhecimento do local, observações 

de reuniões, observações feitas por ocasião da realização de entrevistas e outras 

situações para as quais o pesquisador tenha sido convidado (GODOY, 2006). 

A observação não participante foi definida por Triviños (1987, p. 153) como a 

técnica que objetiva destacar de um conjunto uma característica principal, sem que o 

observador interfira na coleta dos dados. A observação não participante possibilita 

ainda, de acordo com Richardson (1989), a coleta de informações não previstas, 

porém significativas para o estudo, que captam novos elementos da realidade que 

podem ser contemplados com dimensões mais amplas. 

Os dados secundários sobre o comércio internacional da cidade de Maringá 

(PR) foram obtidos em revistas, jornais e sítios de organizações da área de comércio 

exterior, tais como ‘Revista ACIM’, jornal ‘O Diário do Norte do Paraná’ e sítio do 

‘Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (MDIC)’. Os dados 

secundários sobre os três casos foram obtidos nos sítios das empresas e nos 

materiais impressos, especialmente folders, de cada uma das empresas. A partir da 

análise destes dados, procurou-se confirmar e/ou complementar os dados obtidos 

por meio de fontes primárias. 

Para a análise dos dados foram utilizados tanto procedimentos qualitativos 

quanto quantitativos. Os dados primários coletados por meio de entrevista e de 

observação não participante e os secundários foram analisados de maneira 

descritivo-qualitativa. Segundo Richardson (1989, p. 39), os procedimentos 

qualitativos têm por objetivo 

descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 
interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 
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dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de 
mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de 
profundidade, o entendimento das particularidades do 
comportamento dos indivíduos 

 
Os dados primários obtidos por meio de entrevista e de observação não 

participante e os secundários foram analisados pela técnica de análise de conteúdo. 

Segundo Bardin (1979, p. 42), a análise de conteúdo é “um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações visando obter, por procedimentos, sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou 

não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”.  

Quanto à organização da análise de conteúdo, Bardin (1979, p. 95) preconiza 

que esta requer técnicas para a sua clareza e objetividade; e enumera três etapas 

básicas, as quais orientaram os procedimentos de análise desta investigação, 

conforme delineado a seguir: (1) pré-análise; (2) exploração do material; (3) o 

tratamento dos dados, a inferência e a interpretação.  

As entrevistas foram transcritas por terceiros, para economizar tempo. Após a 

transcrição, a autora conferiu uma a uma, palavra por palavra, assegurando, dessa 

maneira, que as entrevistas tinham sido transcritas de maneira literal. Ao mesmo 

tempo em que se executava este procedimento mecânico, a pesquisadora percebia 

certas informações que, na realização das entrevistas, tinham passado 

despercebidas. 

Posteriormente foi realizado um estudo aprofundado do material coletado, 

interpretando e analisando os dados. Finalizando, procedeu-se o relato de cada 

caso. A complexidade é inerente à análise dos dados, portanto levou-se cerca de 

dois meses para realizá-la. 

Os dados primários coletados por meio de formulário foram analisados por 

meio de técnicas estatísticas e de análise de redes. A análise foi dividida em quatro 

etapas: caracterização das empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR); 

análise do processo de internacionalização; análise dos recursos; análise das redes 

de relacionamentos interorganizacionais (vide quadro 7). 

As análises estatísticas compreenderam o uso de estatística paramétrica 

univariada (medidas de ponto central e de dispersão, ANOVA – GLM Univariado), 

bivariada (análise de correlação e teste T) e multivariada (análise de cluster) e 
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estatística não paramétrica (qui-quadrado). Para a análise de redes foi utilizado o 

cálculo de centralidade (WASSERMAN; FAUST, 1999).  Os softwares utilizados 

foram o Excel, o pacote estatístico SPSS 13.0 e o Ucinet 6. 

 
 Procedimentos  Software  
Caracterização das empresas exportadoras da 
cidade de Maringá (PR) 

Estatística descritiva das variáveis 
contínuas (tabela 1) 
Distribuição de frequência das variáveis 
categóricas (tabelas 2-6) 
Teste qui-quadrado 
Cruzamento das variáveis contínuas e 
categóricas (tabelas 7-12) 

SPSS 

Análise do processo de internacionalização Análise de correlação 
Análise de cluster 
Estatística descritiva (tabela 13) 

SPSS 

Análise dos recursos Estatística descritiva (tabela 14) 
Distribuição de frequência (tabela 15) 

SPSS 
Excel 

Análise das redes de relacionamentos 
interorganizacionais 

Distribuição de frequência (tabela 16) 
Estatística descritiva (tabela 17) 
Estatística descritiva (tabela 18) 
Teste T 
Sociogramas (figuras 2-14) 
Cálculos de centralidade (tabelas 19-24) 
ANOVA – GLM Univariado 

SPSS 
SPSS 
Excel 
SPSS 
Ucinet 
Ucinet 
SPSS 

Quadro 7 – Procedimentos e softwares utilizados na análise dos dados quantitativos 
Fonte: dados da pesquisa 
 

 

3.2.4  Facilidades e dificuldades na coleta dos dados 

 

 

Para que outros pesquisadores, passando pelo mesmo processo de 

aprendizagem, possam ter facilitado seu caminho no decorrer da elaboração de uma 

tese, é importante ressaltar algumas facilidades e dificuldades na coleta de dados.  

Quanto à facilidade na coleta dos dados, é preciso frisar que foi fundamental 

para a realização deste estudo o acesso da pesquisadora a um dos funcionários do 

Instituto Mercosul em Maringá. Após ter conhecido este funcionário e explicado o 

objetivo do estudo, houve considerável esforço dele em cooperar com o 

desenvolvimento da pesquisa. 

O funcionário foi extremamente solícito quanto à indicação de fontes de dados 

secundários sobre o comércio exterior em Maringá, bem como de empresas 

exportadoras que pudessem ser alvo desta pesquisa. 



 80 

A coleta de dados por meio das entrevistas foi fácil. Os entrevistados 

receberam a pesquisadora em dia e hora previamente agendados e não se furtaram 

a responder ao que foi solicitado. No entanto, constatou-se a falta de dados 

secundários nas organizações pesquisadas. Como regra, as empresas objeto deste 

estudo não têm, ou não mantêm arquivos, com seus dados históricos. 

A coleta de dados quantitativos apresentou algumas dificuldades. O primeiro 

contato com o respondente foi feito via telefone. Neste contato a pesquisadora se 

apresentava, explicando a sua pesquisa e como havia localizado a empresa em 

questão. Alguns poucos se disponibilizavam a responder e imediatamente 

marcavam dia e horário para que a pesquisadora pudesse ir pessoalmente à 

empresa coletar os dados.  A maioria solicitava ver o formulário antes de decidir se o 

responderia. 

Depois de enviar o formulário por e-mail, era necessário telefonar 

perguntando se seria possível respondê-lo. Entre os que aceitavam responder ao 

formulário depois de apreciá-lo, alguns marcavam dia e horário tão logo fosse 

possível; por sua vez, outros marcavam para um mês depois. O primeiro formulário 

foi respondido dia 19/01/2010 e o último, dia 11/03/2010. Nestes quase dois meses, 

a pesquisadora passava dois dias ao telefone por semana e três dias por semana 

visitando as empresas. O formulário deveria ser respondido em 20 minutos, mas o 

tempo mínimo utilizado para respondê-lo foi uma hora e o máximo, duas horas, 

porque o respondente sempre queria conversar um pouco sobre sua empresa. 

Portanto, a pesquisadora agendava somente três empresas por dia, com intervalo de 

duas horas entre as visitas. 

 
 
3.2.5  Limitações da pesquisa 

 
 

Apesar de todo o rigor nas análises e procedimentos empregados na presente 

pesquisa, esta apresenta algumas limitações. 

Uma limitação refere-se à tentativa de obter informações concernentes a este 

estudo por meio das pessoas, tendo em vista que nem sempre estas são capazes 

de descrever com precisão acontecimentos presentes e passados, por não se 

recordarem ou por terem recordações errôneas desses acontecimentos.  
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No que tange à etapa qualitativa, outra dificuldade metodológica reside na 

análise dos dados, que é baseada somente nas opiniões dos dirigentes e na 

observação não participante. Além do fato de que a análise está restrita ao 

levantamento de opiniões, com inferências subjetivas sobre o tema pesquisado, a 

inexistência de registros impossibilitou o uso de dados secundários para verificação 

de algumas informações. 

O estudo de casos múltiplos, utilizado nesta pesquisa, embora tenha 

possibilitado a realização dos objetivos propostos, caracteriza-se por estar limitado 

às organizações estudadas, não permitindo a generalização de suas conclusões 

para outras organizações. Ainda assim, existe a possibilidade de que os resultados 

obtidos sejam transferíveis para outras organizações. Esta noção de transferibilidade 

equivale ao entendimento de validade externa nas pesquisas quantitativas (GUBA; 

LINCOLN, 1994). 

Quanto à etapa quantitativa, uma limitação refere-se ao fato de que a amostra 

foi estabelecida por conveniência, o que pode levar a resultados tendenciosos, 

apesar de a amostra ter contemplado 31 das 47 empresas exportadoras da cidade 

de Maringá (PR), o que corresponde a 66% da população. 

No que se refere à análise de redes, cumpre esclarecer que as redes de 

relacionamentos de cada empresa exportadora da cidade de Maringá (PR), 

considerando tanto os relacionamentos com as organizações (empresas e 

cooperativas) quanto com as instituições regionais, não encerram o conjunto de 

atores com os quais as empresas mantêm contato. 

Este estudo procurou minimizar os problemas assinalados por meio dos 

procedimentos metodológicos de pesquisa. 
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4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

Esta seção apresenta um panorama do comércio exterior em Maringá e a 

análise dos dados em duas etapas. Na primeira etapa são apresentados os estudos 

de casos realizados e na segunda, são apresentados os resultados da pesquisa de 

levantamento.  

 

 

4.1  O COMÉRCIO EXTERIOR EM MARINGÁ 

 

 

Em 2008, Maringá registrou recorde na balança comercial de acordo com 

dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), com 

superávit de US$ 548,7 milhões, resultado 83,15% maior do que o de 2007. As 

exportações cresceram 78%, passando de US$ 455,8 milhões em 2007 para US$ 

811,7 em 2008. As importações cresceram 68%, de US$ 156,2 milhões em 2007 

para US$ 263 em 2008 (CARVALHO, 2009; MDIC 2009a).  

 Apesar dos resultados positivos, as relações comerciais de Maringá com o 

mercado externo estão cada vez mais concentradas no agronegócio. Em 2007, as 

commodities agropecuárias como açúcar, etanol, grãos e carne, representavam 

90,09% da pauta de exportação e, em 2008, passaram a representar 95,97%. 

Em 2007, os produtos industrializados e manufaturados representavam 6,92% 

da pauta de exportação e, em 2008, passaram a representar 3,15%. A importação 

de produtos também demonstra a dependência do agronegócio. 

Em 2008, foram importados US$ 107 milhões em fertilizantes, o que 

representava 43,25% de todos os produtos comprados do exterior. Em 2007, os 

fertilizantes representavam 31,64% dos produtos importados (CARVALHO, 2009). 

Os bons resultados são confirmados pelo Porto Seco do Norte do Paraná, em 

Maringá, que em 2008 movimentou R$ 268,3 milhões. A receita operacional teve 

aumento de 181%, o volume de mercadorias movimentadas cresceu 67% e a receita 

tributária aumentou 110% sobre 2007. Em tributos federais, foram pagos R$ 58,5 

milhões pelos exportadores e importadores maringaenses (CARVALHO, 2009). 
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Com vistas ao comércio exterior, em agosto de 2009 teve início a 

internacionalização do Aeroporto Regional de Maringá Silvio Name Junior, que 

passou a ser o terceiro aeroporto do sul do país a operar cargas internacionais. 

Maringá recebeu o primeiro avião de cargas internacionais em 11 de agosto de 

2009. A aeronave, que fez conexão direta de Miami, pousou com 38 toneladas de 

equipamentos eletrônicos e retornou com 4 toneladas de materiais de confecção. 

Em princípio, os vôos serão quinzenais e a expectativa é receber 100 toneladas de 

cargas por mês (ACIM, 2009b). 

Em nível local, no que tange à internacionalização, os exportadores 

maringaenses podem contar somente com o Instituto Mercosul, ligado à Associação 

Comercial e Empresarial de Maringá (ACIM). Por meio do Instituto, criado em 1997, 

o empresário obtém as informações necessárias para começar a exportar. Em 2008, 

foram atendidas mais de 200 empresas e nos dois primeiros meses de 2009 foram 

realizados cerca de 30 atendimentos. O Instituto também realiza missões 

internacionais, levando empresários para participar de feiras internacionais, e 

promove o Fórum Internacional de Negócios, que acontece todos os anos em 

setembro, dirigido a empresários e estudantes que tenham interesse em exportação 

(MARIANO, 2009). 

Alguns outros setores começam a perceber a internacionalização como uma 

oportunidade. Por exemplo, o Arranjo Produtivo Local (APL) de Software de Maringá 

e as mais de 100 empresas que o compõem estabeleceram como meta exportar U$ 

100 milhões por ano até 2015. 

Dez empresas locais, com vistas ao mercado global da tecnologia da 

informação, têm investido em qualificação e capacitação para conseguir certificados 

de qualidade do processo de desenvolvimento de softwares, requisito indispensável 

para exportar (GATTI, 2009). 

Além disso, com o objetivo de fomentar as exportações entre as empresas 

locais de tecnologia da informação, foi realizado em Maringá no dia 12 de agosto de 

2009, na sede da ACIM, o primeiro workshop de Exportação de Software (ACIM, 

2009a). 

Em 2009, Maringá registrou novamente recorde na balança comercial de 

acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC), com superávit de US$ 700,5 milhões, resultado 27,66% maior do que o de 

2008. As exportações cresceram 9,54%, passando de US$ 811,7 milhões em 2008 
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para US$ 889,2 em 2009. As importações decresceram 28,26%, de US$ 263 

milhões em 2008 para US$ 188,7 em 2009 (LINJARDI, 2010; MDIC, 2010a). 

A soja liderou as exportações maringaenses em 2009 com o valor de US$ 

354 milhões, o que representa um crescimento de 43% em relação a 2008. A 

importação de produtos foi liderada pelo item “circuitos integrados”, com o valor de 

US$ 33,2 milhões, o que representa uma redução de 24% em relação a 2008 

(LINJARDI, 2010). 

Apesar de a balança comercial maringaense ter apresentado superávit e as 

exportações terem aumentado em 2008 e 2009, pode-se dizer que a 

internacionalização das empresas da cidade de Maringá (PR) ainda é insipiente e 

dependente do agronegócio. 

 

 

4.2  ESTUDOS DE CASO 

 

 

Foram realizados três estudos de caso nas seguintes empresas 

maringaenses: ZM Bombas, Semix e Apiário Diamante. Os casos foram escritos 

considerando as entrevistas, os formulários, as observações não participantes e os 

dados secundários, quando disponíveis. 

 

 

4.2.1  ZM Bombas 

 

 

A ZM Bombas é uma empresa do setor metal-mecânico, produtora de 

bombas hidráulicas acionadas por roda d’água e hidro-lavadoras, fundada em 8 de 

dezembro de 1981, na cidade de Maringá, Paraná, e que iniciou suas atividades em 

1º de janeiro de 1982. 

 Esta empresa deriva da empresa Ziober e Cia Ltda. que produzia bombas 

acionadas por roda d’água, revendia outras bombas, prestava assistência técnica e 

manutenção. A Ziober passou para o que é hoje conhecida como ZM Bombas a 

produção de bombas acionadas por roda d’água, mantendo as demais atividades. 

No início, a ZM Bombas era formada por 3 sócios com cotas iguais de participação: 
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Ziober (proprietário da Ziober e Cia Ltda.), João Batista (ex-funcionário da Ziober) e 

Carlos Walter (ex-funcionário da Ziober). 

 No início dos anos 90, Ziober vendeu sua parte da empresa aos outros 

sócios, que passaram a deter 50% da empresa cada um. Por sua vez, no final dos 

anos 90, João Batista vendeu a sua parte da empresa a Carlos Walter, que hoje é 

sócio majoritário, com 99% e tem como sócia minoritária, com 1%, sua esposa. 

 Quando do início das operações a ZM Bombas produzia somente as bombas 

hidráulicas acionadas por roda d’água e atendia o norte do Paraná . Depois passou 

a atender o sudoeste do Paraná, tendo como principais cidades atendidas Maringá, 

Londrina, Umuarama, Guaíra e Foz do Iguaçu. 

A ZM produz bombas hidráulicas acionadas por roda d’água (3ª geração), 

além de hidro-lavadoras (lavadoras de pressão), linha de ferramentas, que inclui 

máquinas de corte rápido para aço e alumínio, eixos e pistões (travas) hidráulicos. 

Atende todo o Brasil por meio de 1500 revendas em todos os estados brasileiros, 

além de exportar para diversos países. Em 2004, ganhou o Prêmio Especial na 

Categoria Destaque do Prêmio Gerdau Melhores da Terra, com a Bomba Hidráulica 

ZM 51. 

A ZM importa máquinas e insumos, tais como esferas de aço-inox, pistões de 

cerâmicas, etc., porém nunca importou produtos para a revenda, mas recentemente 

vem considerando esta possibilidade. Produtos europeus, chineses e argentinos já 

foram investigados. A ZM pensa em realizar parcerias, oferecendo como 

contrapartida a sua rede de distribuição no Brasil. 

 Hoje, a ZM Bombas conta com 80 funcionários, é considerada uma pequena 

empresa de acordo com os critérios do SEBRAE (2004) e uma média empresa de 

acordo com os critérios do MDIC (2010b) (veja os critérios no apêndice 5). 

 

 

4.2.1.1. O processo de internacionalização da ZM Bombas 

 

 

Antes de começar a exportar, no início dos anos 90, a ZM Bombas, por meio 

de Carlos Walter, participou de uma missão de negócios no Canadá. O objetivo da 

missão era que empresas brasileiras fizessem parcerias com empresas canadenses. 
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As empresas canadenses deveriam transferir tecnologia às empresas brasileiras. 

Estas, por sua vez, deveriam facilitar o acesso aos mercados brasileiros.  

 Desta missão, surgiu uma parceria entre a ZM e uma empresa canadense 

para a produção de um gerador de energia eólico. Infelizmente, a empresa 

canadense teve problemas e dificuldades e não conseguiu fazer a transferência de 

tecnologia da maneira como foi acordado, e a parceria foi encerrada. 

 Em 1995, as exportações começaram de maneira esporádica. Em 2002, as 

exportações passaram de esporádicas para intensivas (regulares). Em 2009, 15% 

das vendas totais da empresa eram provenientes do comércio exterior, que atende 

mais de 10 países distribuídos da seguinte forma: América Central (Nicarágua, 

Panamá, Costa Rica, Guatemala), América do Sul (Chile, Venezuela, Colômbia, 

Equador, Bolívia, Peru), África (África do Sul) e Oceania (Nova Caledônia). 

Os principais mercados para os quais a ZM exporta seus produtos são: 

Colômbia, Venezuela, África do Sul, Peru, Costa Rica e Chile. Os clientes 

internacionais da ZM são revendedores ou distribuidores, ou seja, parceiros de 

negócios. Algumas vezes, a ZM cede o nome para o parceiro, por exemplo, na África 

do Sul, o revendedor utiliza o nome ZM. 

 Com vistas ao mercado externo, a ZM Bombas, ao longo dos anos, tem 

participado de missões de negócios e feiras, tais como missão para a Colômbia e 

para o Peru, organizada pelo SINDIMETAL de Maringá, Expo (Bogotá, Colômbia), 

Agrishow (Ribeirão Preto, São Paulo), Nampo Harvest Day – Agricultural Trade 

Show (Bothaville, África do Sul). No segundo semestre de 2009, funcionários da ZM 

participaram de duas exposições: a Metal Mecânica (Córdoba, Argentina) e a 

ExpoCruz (Santa Cruz de La Sierra, Bolívia). 

 O principal produto exportado pela ZM é a bomba hidráulica acionada por 

roda d’água.  Este produto é utilizado para resolver problemas de abastecimento de 

água, especialmente na agricultura. O funcionamento adequado da bomba depende 

da bacia hidrográfica. E a compra da bomba depende de quão tecnologicamente 

desenvolvida está a agricultura do mercado internacional potencial. 

 A primeira exportação foi para o Peru, decorrente da missão para a Colômbia 

e para o Peru, organizada pelo SINDIMETAL de Maringá. A ZM Bombas atendeu a 

um pedido inesperado de uma empresa peruana, que até hoje é sua cliente.  

Em seguida, a ZM recebeu um intercambista colombiano, participante da 

AIESEC, para estudar o mercado e a bacia hidrográfica da Colômbia. Esta 
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investigação possibilitou que, em 2002, a ZM participasse da Expo, uma exposição 

agropecuária em Bogotá. O resultado foi uma parceira com uma empresa 

colombiana que até hoje distribui seus produtos. A partir daí, os negócios evoluíram. 

 As exportações para a Venezuela, Costa Rica e Chile tiveram origem num 

contato efetuado na Agrishow, uma feira agropecuária internacional realizada em 

Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. As exportações para a África do Sul são 

decorrentes dos estudos de mercado e da bacia hidrográfica realizados pelos 

intercambistas de Moçambique e do Quênia recebidos pela ZM, participantes da 

AIESEC, bem como da participação da ZM na Nampo Harvest Day – Agricultural 

Trade Show -, uma exposição agropecuária sul-africana realizada em Bothaville. 

 A internacionalização da empresa ocorreu de maneira gradual tendo em vista 

que a empresa foi fundada em 1981 e a primeira exportação foi realizada em 1995. 

Por meio do formulário foram identificadas as principais características do processo 

de internacionalização da ZM. Das nove características identificadas, seis apontam 

para o processo de internacionalização gradual. 

Primeira, o mercado doméstico (Brasil) foi desenvolvido antes de o mercado 

externo ser explorado. Foi observado que se passaram 14 anos desde a fundação 

da empresa até a primeira exportação e que a ZM começou atendendo somente o 

mercado regional, e ao longo do tempo passou a atender o mercado nacional e 

somente em 1995 começou a atender o mercado internacional. 

Segunda, os primeiros mercados externos desenvolvidos eram culturalmente 

mais parecidos com o Brasil. A primeira exportação da ZM foi para o Peru, país 

Latino Americano, assim como o Brasil, e os principais mercados para os quais a ZM 

exporta seus produtos são latinoamericanos, excetuando África do Sul (África) e 

Nova Caledônia (Oceania). O idioma é um dos elementos que afeta a distância 

psíquica entre dois países (JOHANSON; VALHNE, 1977). O português falado no 

Brasil e o espanhol falado nos demais países da América Latina para os quais a ZM 

exporta seus produtos são derivados do latim, o que diminui a diferença cultural e, 

portanto, a distância psíquica, entre os países.  

Terceira, as redes de parceiros de negócios foram utilizadas nos estágios 

iniciais da internacionalização e foram gradualmente substituídas pelos recursos 

próprios da empresa. A ZM desde o início exporta seus produtos por meio de seus 

parceiros de negócios, revendedores ou distribuidores. A empresa não tem 

subsidiárias de montagem ou produção no exterior. 
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Quarta, o(s) dirigente(s) não tinha(m) experiência anterior em mercados 

externos. A única experiência anterior à internacionalização do dirigente foi participar 

de uma missão de negócios no Canadá. 

Quinta, o ritmo da internacionalização foi lento, ou seja, a internacionalização 

ocorreu depois de dois anos da fundação da organização. A primeira exportação 

ocorreu 14 anos depois da fundação da empresa. 

Sexta, a aprendizagem sobre como internacionalizar ocorreu vagarosamente, 

ou seja, ocorreu na medida em que a experiência foi sendo acumulada. Em 1995, a 

ZM começou a exportar esporadicamente, mas somente em 2002 as exportações 

passaram a ocorrer regularmente.  

Das nove características identificadas por meio do formulário, três apontam 

para o processo de internacionalização desde o início das operações. Primeira, a 

internacionalização é parte fundamental da estratégia da empresa. A partir de 2002, 

parece que a internacionalização passou a ser parte fundamental da estratégia da 

ZM. Com vistas ao mercado exterior, a empresa intensificou a participação em feiras 

tais como Agrishow (Ribeirão Preto, São Paulo), Expo (Bogotá, Colômbia), Nampo 

(Bothaville, África do Sul), Metal Mecânica (Córdoba, Argentina) e ExpoCruz (Santa 

Cruz de La Sierra, Bolívia); fez versões de seu sítio em inglês e espanhol; fez 

versões de seus folders em inglês e espanhol. 

Segunda, o uso das tecnologias da informação e da comunicação permite que 

a organização conheça e aprenda sobre o mercado global. Nas entrevistas não 

foram encontrados indícios que sustentam esta característica, mas é provável que 

algumas informações necessárias para conhecer e aprender sobre o mercado global 

estejam disponíveis na Internet. 

Terceira, desenvolvimento rápido de alcance global requer rápida e ampla 

rede de parceiros. A participação em feiras permite que a organização desenvolva 

novos relacionamentos, especialmente com empresas internacionais, os quais 

potencializam a internacionalização. 

Vale ressaltar que, dentre as nove principais características identificadas do 

processo de internacionalização da ZM, duas características referem-se ao atributo 

“redes de parceiros de negócios”. No processo de internacionalização gradual, 

espera-se que a empresa utilize relacionamentos para iniciar seu processo de 

internacionalização e que, à medida que ela aprende como internacionalizar, a 
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empresa faça algum tipo de investimento direto no exterior, tal como estabelecer 

uma subsidiária, o que não foi feito pela ZM. 

No processo de internacionalização, desde o início das operações, é 

esperado que a empresa utilize relacionamentos ao longo do tempo para alcançar 

desenvolvimento global e criar apoio para exportar para múltiplos mercados. A ZM 

utilizou seus relacionamentos tanto para iniciar o processo de internacionalização, 

quanto para exportar para múltiplos mercados. Estas duas características refletem a 

importância dos relacionamentos no processo de internacionalização da ZM 

Bombas. 

Dentre as condições e fatores que dificultaram as operações no exterior, 

encontram-se dificuldades de transportes, custos aduaneiros, custos de transporte, 

custos de logística, impostos, tarifas alfandegárias, intermediários (por exemplo, no 

Brasil a rede de distribuição tem somente um intermediário entre a ZM e o cliente 

final, fábrica-revenda-cliente, enquanto que na Colômbia existem dois intermediários 

entre a ZM e o cliente final, fábrica-distribuidor-revenda-cliente, o que encarece os 

preços) e burocracia governamental. 

 Diversas condições e fatores incentivaram e ou facilitaram as operações no 

exterior, tais como atender pedido solicitado, exoneração de tributos locais (PIS, 

COFINS, ICMS), explorar nichos de mercado em países com tecnologia menos 

desenvolvida na agricultura, densidade populacional/dimensão do mercado destino e 

existência de parceiros potenciais no país destino. 

 Os principais recursos utilizados para efetivar a internacionalização foram 

recursos financeiros (capital do empreendedor, seguro de crédito externo, carta de 

crédito); recursos humanos (estagiários internacionais); recursos organizacionais 

(relacionamentos com compradores/revendedores da ZM, relacionamentos com 

instituições); conhecimento de mercado externo. 

Alguns destes recursos eram possuídos pela empresa antes de explorar o 

mercado exterior, portanto não foi necessário obtê-los, quer seja por compra no 

mercado, quer seja por meio de relacionamentos. Cumpre esclarecer que os 

estagiários internacionais (recursos humanos) trouxeram para a empresa 

conhecimento de mercado externo. 

Por meio do formulário foi possível identificar os recursos não possuídos pela 

empresa antes de explorar o mercado exterior, além de identificar, caso o recurso 

tenha sido utilizado, como ele foi obtido. Os recursos não possuídos e utilizados pela 
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ZM são os seguintes: conhecimento de mercado externo, experiência internacional, 

recursos tecnológicos (tecnologia que favorece os custos de produção), recursos de 

reputação (reputação da empresa e reputação da marca). A tecnologia que favorece 

os custos de produção foi obtida por meio de compra no mercado. Os demais 

recursos foram obtidos por meio de relacionamentos interorganizacionais. Estes 

recursos não possuídos foram considerados muito importantes para a 

internacionalização. 

As organizações, empresas e cooperativas, com as quais a ZM mantém 

contato mais frequente são representadas por seus fornecedores. Esta informação 

somente foi identificada por meio do formulário. Estes relacionamentos com 

fornecedores tendem a apresentar as seguintes características: confiança, troca de 

informação refinada, resolução de problemas em conjunto e contatos frequentes, ou 

seja, os laços são imersos (UZZI, 1997) e fortes (GRANOVETTER, 1985). Os 

relacionamentos são do tipo simples (ROSS JUNIOR; ROBERTSON, 2007), ou seja, 

cada empresa representa um único papel em relação à outra. 

 As instituições que forneceram os recursos que viabilizaram a 

internacionalização da ZM são as seguintes: Instituto Mercosul, embaixada ou 

consulado, CIN/FIEP, despachante aduaneiro, SEBRAE, SINDIMETAL, AIESEC, 

Banco do Brasil, alfândega ou aduana e ABIMAQ. É necessário ressaltar que o 

acionista majoritário da ZM Bombas é o presidente do SINDIMETAL e um dos vice-

presidentes da FIEP, o que ajuda a explicar o fato de que a ZM mantém contato 

muito frequente com o SINDIMETAL e contato frequente com a FIEP. Ou seja, A ZM 

Bombas mantém laços fortes (GRANOVETTER, 1985) com o SINDIMETAL e a 

FIEP. 

O relacionamento da ZM Bombas com a AIESEC Maringá merece destaque. 

A AIESEC é uma rede global formada por jovens universitários e recém-graduados, 

presente em 1.700 universidades de 107 países e territórios, incluindo um comitê 

local na Universidade Estadual de Maringá que, por meio do trabalho dentro da 

organização e de intercâmbios profissionais, estimula a descoberta e o 

desenvolvimento do potencial de liderança de seus membros (AIESEC, 2010). 

O trabalho da AIESEC consiste em abrir vagas nas empresas locais para 

estagiários internacionais e selecionar estagiários locais para as vagas 

internacionais. Por meio da AIESEC Maringá, a ZM Bombas já recebeu seis 
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intercambistas, sendo um da Colômbia, um de Moçambique, um do Quênia, dois 

mexicanos e um australiano. 

As exportações da ZM para Colômbia, África do Sul e Nova Caledônia estão 

diretamente relacionadas com os intercambistas da Colômbia, do continente africano 

e da Austrália. Apesar de ter recebido dois mexicanos, a ZM não exporta para o 

México. No entanto, um dos intercambistas mexicanos voltou no final de 2009 para 

uma temporada de dois anos de trabalho, como funcionário efetivo legalizado, na ZM 

Bombas (ACIM, 2009c). A relação entre as instituições e os recursos fornecidos 

podem ser visualizadas no quadro 8, a seguir. 

 
Instituições Recursos fornecidos 

Instituto MERCOSUL Conhecimento de mercado externo (contatos 
internacionais) 

Embaixada/consulado Conhecimento de mercado externo 
(embaixadas brasileiras na Colômbia e no Peru 
organizaram encontro com instituições locais, 
atendendo ao pedido de 8 industriais, incluindo a 
ZM Bombas – missão para Colômbia e Peru, 
organizada pelo SINDIMETAL) 

CIN/FIEP Conhecimento de mercado externo (missões e 
contatos internacionais) 

Despachante aduaneiro Conhecimento de mercado externo (despacho) 
SEBRAE Conhecimento de mercado externo (rodadas 

de negócio com compradores internacionais na 
Agrishow – SEBRAE-SP) 

SINDIMETAL Conhecimento de mercado externo (missões) 
AIESEC Recursos humanos (estagiários internacionais) 
Banco do Brasil Conhecimento de mercado externo 

Recursos financeiros (seguro de crédito 
externo, câmbio, pagamentos e recebimentos) 

Alfândega ou aduana Conhecimento de mercado externo 
(liberações) 

Outra. Qual? ABIMAQ Recursos financeiros (auxílio de custeio no 
exterior) 

Quadro 8 – Instituições e recursos fornecidos – ZM Bombas. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

4.2.2  Semix 

 

 

 O grupo Semix faz parte do setor de agronegócio, produz e fornece 

ingredientes voltados à nutrição animal, que atende, principalmente, os segmentos 

de avicultura, suinocultura e pet food. Foi fundado em 16 de junho de 2003, na 

cidade de Maringá, Paraná. O grupo Semix é formado por três empresas: Semix 
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Representações Comerciais, A&R Nutrição Animal e Semix Comércio de Insumos 

Agropecuários. 

 Antes de fundar a Semix Representações Comerciais, Alexandre e Rodrigo, 

zootecnistas formados, trabalhavam em uma mesma multinacional da área de saúde 

animal. Em 2003, Rodrigo sofreu um acidente e Alexandre saiu da empresa. Três 

meses depois, quando Rodrigo saiu do hospital, o Alexandre não havia se 

recolocado no mercado de trabalho. Nesta época, o Alexandre teve a ideia de abrir 

uma empresa para comercializar farelo de trigo e convidou o Rodrigo e o Maurício 

para serem sócios.  

 A empresa que deu origem ao grupo, a Semix Representações Comerciais, 

foi fundada por 3 sócios: Alexandre, Rodrigo e Maurício, cada um com a mesma 

participação acionária. O Maurício deixou a sociedade e o Renato entrou na 

sociedade. Hoje, Alexandre, Rodrigo e Renato são acionistas das três empresas que 

compõem o grupo e a A&R tem um quarto sócio chamado Adelino. Na empresa 

exportadora, Semix Comércio de Insumos Agropecuários, Alexandre e Rodrigo 

possuem 49% das ações cada um e Renato possui 2% das ações. Todos os sócios 

das empresas do grupo são zootecnistas com experiência no mercado de saúde 

animal. 

 Os principais produtos comercializados na época da fundação da empresa 

eram o farelo de trigo e o bicarbonato de sódio. Hoje os principais produtos 

produzidos e comercializados pelo grupo Semix são as farinhas de carne e osso, de 

vísceras, de sangue, de pena, de peixe, de biscoito, além de bicarbonato de sódio e 

micronutrientes (cisteína, sulfato de lisina, cloreto de colina, metionina). 

Em 2003, a empresa representava moinhos de trigo para a venda de farelo, 

depois comprou uma empresa desativada chamada casa do Canário e passou a 

comercializar bicarbonato de sódio. 

Em 2004, a sede da empresa era um escritório no centro de Maringá que foi 

transferida para o parque industrial. Neste mesmo ano, a farinha de carne e osso, 

que até hoje é o produto mais comercializado pelo grupo, foi incorporada ao portfólio 

de produtos. 

Em 2005, o grupo adquiriu a Transportadora Guadalupe e iniciou as 

atividades da filial de Curitiba, que tinha por objetivo obter matéria-prima para a 

produção de farinha de biscoito. Neste mesmo ano, a atividade industrial do grupo 
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Semix foi iniciada com o desenvolvimento do processo de fabricação da farinha de 

biscoito em Maringá. 

Em 2006, a sede da empresa foi novamente transferida para uma área maior 

no mesmo parque industrial. No final deste mesmo ano, foi criado o departamento de 

Comércio Exterior e a farinha de vísceras foi incorporada ao portfólio de produtos. 

No início de 2007 foi instalado o laboratório de análises químicas e físicas 

para os produtos produzidos e comercializados pelo grupo. Neste mesmo ano, com 

a compra da empresa F&F Nutrição Animal (hoje A&R Nutrição Animal), na cidade 

de Apucarana, o grupo Semix passou a produzir também outras farinhas de origem 

animal (farinha de carne e osso, de sangue, de vísceras e de pena), o que 

possibilitou a entrada no mercado internacional. 

Em 2008, o grupo finalizou a obra da nova unidade de produtos de origem 

vegetal na cidade de Curitiba e investiu no processo de fabricação das farinhas de 

sangue e pena em Maringá, planta que foi habilitada para o mercado externo. Em 

meados de 2008, a Transportadora Guadalupe foi desativada. 

O grupo Semix tem hoje 104 funcionários, assim distribuídos: 4 na Semix 

Representações Comerciais, 70 na A&R Nutrição Animal e 30 na Semix Comércio 

de Insumos Agropecuários. O Grupo Semix é considerado uma média empresa de 

acordo com os critérios do SEBRAE (2004) e do MDIC (2010b) (veja os critérios no 

apêndice 5). 

 

 

4.2.2.1. O processo de internacionalização da Semix 

 

 

Em 2006, o grupo Semix criou o departamento de comércio exterior e 

contratou um coordenador de comércio exterior, que já havia trabalho nos Estados 

Unidos e na Argentina e que atuava como professor de comércio exterior num centro 

universitário em Maringá. Os resultados decorrentes da criação do departamento de 

comércio exterior começaram a ser colhidos em 2007, quando o grupo Semix 

passou a importar bicarbonato de sódio e micronutrientes (sulfato de lisina e cloreto 

de colina) e exportar farinhas de sangue, de carne e osso e de pena, especialmente 

para a Ásia. Poucas importações foram realizadas antes da primeira exportação que 

ocorreu no primeiro semestre de 2007. 
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Com vistas ao mercado externo, em outubro de 2007 o grupo Semix 

participou de uma Missão Empresarial para China, mais especificamente para a feira 

de Cantão. 

Em dezembro de 2007, no 1º Prêmio Instituto Mercosul de Comércio Exterior, 

promovido pelo Instituto Mercosul e pela ACIM, a Semix foi premiada na categoria 

destaque exportador. Os requisitos para concorrer nesta categoria eram: possuir no 

máximo 250 funcionários, possuir faturamento bruto inferior a US$ 400.000/ano e ter 

exportado pelo menos para três países (INSTITUTO..., 2007). 

Hoje o grupo Semix exporta para os seguintes países: Vietnã, Tailândia, 

Chile, Bangladesh, África do Sul, Argentina, Moçambique, Gana e Venezuela. As 

exportações para o Vietnã, a Tailândia e a Argentina foram iniciadas em 2007, para 

Moçambique em 2009, e para os demais países em 2008. Os principais mercados 

para os quais o grupo Semix exporta seus produtos são: Vietnã, Tailândia, Chile, 

Bangladesh, África do Sul e Argentina. A primeira exportação foi para o Vietnã. Em 

2009, a porcentagem de vendas ao exterior sobre as vendas totais foi de 45% e as 

exportações foram consideradas regulares (não esporádicas). 

 A internacionalização do grupo ocorreu quatro anos depois da fundação, o 

que sugere uma combinação entre os processos gradual e desde o início das 

operações. Por meio do formulário foram identificadas as principais características 

do processo de internacionalização do grupo Semix. Das doze características 

identificadas, sete apontam para o processo de internacionalização gradual. 

Primeira, o mercado doméstico (Brasil) foi desenvolvido antes de o mercado 

externo ser explorado. O grupo foi fundado em 2003 e a primeira exportação foi 

realizada em 2007 para o Vietnã. 

Segunda, os mercados internacionais foram desenvolvidos um após o outro, e 

não ao mesmo tempo. Em 2007, as exportações para Vietnã, Tailândia e Chile foram 

realizadas sequencialmente. 

Terceira, as redes de parceiros de negócios foram utilizadas nos estágios 

iniciais da internacionalização e foram gradualmente substituídas pelos recursos 

próprios da empresa. O Grupo Semix, desde o início, exporta seus produtos por 

meio de seus clientes. A empresa não tem subsidiária no exterior. 

Quarta, o(s) dirigente(s) não tinha(m) experiência anterior em mercados 

externos. Os sócios proprietários não tinham experiência anterior em mercados 

externos, por esta razão, em 2006, contrataram o coordenador de comércio exterior.
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 Quinta, o ritmo da internacionalização foi lento, ou seja, a internacionalização 

ocorreu depois de dois anos da fundação da organização. 

Sexta, a aprendizagem sobre como internacionalizar ocorreu vagarosamente, 

ou seja, ocorreu à medida que a experiência foi sendo acumulada. 

Sétima, a internacionalização ocorreu devagar porque a rapidez não é crucial 

para o sucesso. A primeira exportação ocorreu quatro anos depois da fundação do 

grupo. Em 2006 o grupo criou o departamento de comércio exterior e contratou um 

coordenador de comércio exterior. Os frutos destes investimentos foram colhidos no 

primeiro semestre de 2007 quando foi realizada a primeira exportação. 

 Das doze características identificadas, cinco apontam para o processo de 

internacionalização desde o início das operações. 

Primeira, muitos mercados internacionais foram desenvolvidos ao mesmo 

tempo. Embora as exportações em 2007 tenham sido realizadas sequencialmente, 

parece que, em 2008, à medida que a experiência foi sendo acumulada, mais de um 

mercado foi desenvolvido ao mesmo tempo.  

Segunda, a internacionalização é parte fundamental da estratégia da 

empresa. A partir de 2006, parece que a internacionalização passou a ser parte da 

estratégia do grupo Semix. A empresa criou o departamento de comércio exterior, 

contratou o coordenador de comércio exterior, passou a produzir farinhas que 

permitiram a entrada no mercado internacional, habilitou uma planta para a 

exportação e participou da feira de Cantão na China. 

Terceira, o uso das tecnologias da informação e da comunicação permite que 

a organização conheça e aprenda sobre o mercado global. Nas entrevistas não 

foram encontrados indícios que sustentam esta característica, mas é provável que 

algumas informações necessárias para conhecer e aprender sobre o mercado global 

estejam disponíveis na Internet. 

Quarta, desenvolvimento rápido de alcance global requer rápida e ampla rede 

de parceiros. A participação em feiras, tal como a feira de Cantão, na China, permite 

que a organização desenvolva novos relacionamentos, especialmente com 

empresas internacionais, os quais potencializam a internacionalização. 

Quinta, os primeiros mercados externos desenvolvidos eram culturalmente 

diferentes do Brasil. Vietnã, Tailândia e Argentina foram os primeiros mercados 

internacionais desenvolvidos pela Semix. Dois destes três países, Vietnã e Tailândia, 



 96 

estão localizados na Ásia, o que aumenta a diferença cultural e, portanto, aumenta a 

distância psíquica entre os países (JOHANSON; VALHNE, 1977). 

Vale ressaltar que dentre as doze principais características identificadas do 

processo de internacionalização do Grupo Semix, duas características referem-se ao 

atributo “redes de parceiros de negócios”. No processo de internacionalização 

gradual espera-se que a empresa utilize relacionamentos para iniciar seu processo 

de internacionalização e que, à medida que ela aprende como internacionalizar, a 

empresa fará algum tipo de investimento direto no exterior, tal como estabelecer 

uma subsidiária, o que não foi feito pelo Grupo Semix. 

No processo de internacionalização desde o início das operações é esperado 

que a empresa utilize relacionamentos ao longo do tempo para alcançar 

desenvolvimento global e criar apoio para exportar para múltiplos mercados. O 

Grupo Semix utilizou seus relacionamentos tanto para iniciar o processo de 

internacionalização, quanto para exportar para múltiplos mercados. Estas duas 

características refletem a importância dos relacionamentos no processo de 

internacionalização do Grupo Semix. 

A busca pelo mercado externo levou em consideração que era possível 

agregar valor ao negócio e aos produtos (lucratividade no mercado interno é 5% e 

no externo, 10%), usufruir incentivos fiscais locais (PIS, COFINS e ICMS) e 

fortalecer a marca da empresa no mercado nacional e internacional. Dentre as 

condições e fatores que dificultaram as operações no exterior, encontram-se falta de 

confiança de ambas as partes envolvidas no negócio (risco do investimento), 

burocracia e documentação necessária (especialmente no Chile e na Tailândia), 

complexidade na gestão das operações internacionais (especialmente na parte 

financeira), distância física e cultura e idioma do país destino. 

 Diversas condições e fatores incentivaram e/ou facilitaram as operações no 

exterior, tais como usufruir incentivos fiscais locais (PIS, COFINS e ICMS), ter a 

empresa enquadrada em toda a parte legal brasileira (Receita Federal e Ministério 

da Agricultura), ter qualidade e volume de produto, além de possuir certificações que 

capacitam a empresa a explorar o mercado internacional, bem como ter capacidade 

para atender as exigências dos clientes em termos de quantidade de proteína em 

cada farinha. 
 Os principais recursos utilizados para efetivar a internacionalização foram 

recursos financeiros, recursos físicos (fábrica A&R e laboratório), recursos humanos 
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(coordenador de comércio exterior) e conhecimento de mercado externo. Alguns 

destes recursos eram possuídos pela empresa antes de explorar o mercado exterior, 

portanto não foi necessário obtê-los, quer seja por compra no mercado, quer seja 

por meio de relacionamentos. Cumpre esclarecer que o coordenador de comércio 

exterior (recursos humanos) trouxe para a empresa conhecimento de mercado 

externo. 

Por meio do formulário foi possível identificar os recursos não possuídos pela 

empresa antes de explorar o mercado exterior, além de identificar, caso o recurso 

tenha sido utilizado, como ele foi obtido. Os recursos não possuídos e utilizados pelo 

grupo Semix são os seguintes: recursos humanos (treinamento, experiência e 

julgamento), recursos organizacionais (relacionamentos com compradores), recursos 

tecnológicos (produtos de alta qualidade e tecnologia que favorece os custos de 

produção) e recursos de reputação (reputação da empresa). Todos estes recursos 

foram obtidos por meio de relacionamentos interorganizacionais. 

A maioria destes recursos não possuídos foram considerados muito 

importantes ou importantes para a internacionalização, com as seguintes exceções: 

tecnologia que favorece os custos de produção foi considerada relativamente 

importante e reputação da empresa foi considerada pouco importante.  

As organizações, empresas e cooperativas, com as quais o grupo Semix 

mantém contato mais freqüente, são representadas por seus fornecedores e 

compradores. Esta informação somente foi identificada por meio do formulário. Estes 

relacionamentos com fornecedores e compradores tendem a apresentar as 

seguintes características: muita confiança e muita resolução de problemas em 

conjunto, ou seja, duas das três características de laços imersos (UZZI, 1997). Os 

relacionamentos são do tipo simples (ROSS JUNIOR; ROBERTSON, 2007), ou seja, 

cada empresa representa um único papel em relação à outra. 

 As instituições que forneceram os recursos que viabilizaram a 

internacionalização do grupo Semix são as seguintes: Instituto Mercosul, 

embaixada/consulado, despachante aduaneiro, Banco do Brasil, alfândega ou 

aduana, Banco Bradesco e Ministério da Agricultura. 

É necessário ressaltar que os produtos produzidos e comercializados pelo 

grupo Semix devem ser certificados pelo Ministério da Agricultura. 

 A relação entre as instituições e os recursos fornecidos podem ser 

visualizadas no quadro 9, a seguir. 
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Instituições Recursos fornecidos 
Instituto Mercosul Conhecimento de mercado externo (Missão 

para a China em 2007) 
Embaixada/consulado Conhecimento de mercado externo 

(informações gerais sobre os países-alvo)  
Despachante aduaneiro Conhecimento de mercado externo (despacho) 
Banco do Brasil Recursos financeiros (seguro de crédito 

externo, câmbio, pagamentos e recebimentos) 
Alfândega ou aduana Conhecimento de mercado externo 

(liberações) 
Outra. Qual?  
Banco Bradesco 
Ministério da Agricultura 

Recursos financeiros  
Recursos de reputação (certificação de 
produtos) 

Quadro 9 – Instituições e recursos fornecidos – Semix  
Fonte: dados da pesquisa 

 
 
4.2.3  Apiário Diamante 
 

 

 O Apiário Diamante é uma empresa do setor de agronegócio, mais 

especificamente uma indústria de beneficiamento de mel, cera de abelhas e 

derivados, fundada em 1994, na cidade de Maringá, Paraná. A empresa conta hoje 

com 20 funcionários e é considerada uma pequena empresa de acordo com os 

critérios do SEBRAE (2004) e do MDIC (2010b) (veja os critérios no apêndice 5). 

 Seu fundador e proprietário Carlos Alberto começou a produzir mel após 

assistir a uma palestra sobre apicultura, quando ainda cursava a faculdade de 

zootecnia. O estudante não queria depender da mesada que seu pai enviava e 

decidiu montar umas caixas de abelha para vender mel no campus universitário, 

especialmente para os professores. 

Ainda na faculdade, à medida que o negócio foi crescendo, começou a 

participar de feiras no interior dos estados de São Paulo e Paraná. Quando se 

formou, ele possuía uma boa carteira de clientes pertencentes aos estados de São 

Paulo, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

Depois da formatura, ele tinha a intenção de arrumar um bom emprego como 

zootecnista, mas o recém-formado descobriu que, como zootecnista, ele não 

ganharia o que já ganhava como apicultor. 

Até o ano 1994, ele vendeu mel com nota fiscal de produtor e alugava um 

barracão onde o mel era beneficiado, foi quando decidiu construir a unidade nova 

(onde hoje funciona o Apiário Diamante), já pensando em exportação, tanto que a 
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planta foi construída com a certificação do SIF (Serviço de Inspeção Federal), o que 

possibilitava a exportação. 

 No início das atividades do Apiário Diamante, seu único produto era o mel em 

potes de um quilo e de meio quilo e uma bisnaga de meio quilo. Hoje, a empresa 

tem uma linha de aproximadamente quarenta produtos, a saber: mel puro e 

composto (sachês, potes, vidros e bisnagas), própolis pura e composta (vidro e 

spray), geleia real (cápsulas), pólen, cera e ainda mel orgânico para exportação. As 

marcas utilizadas pela empresa em seus produtos são Supermel e Bioapis. 

 Os principais fatos ocorridos na história do Apiário Diamante são a construção 

da planta com a certificação do SIF em 1994, a entrada no mercado externo em 

2000 e a implantação do projeto de produção de mel orgânico em 2003. 

O projeto de mel orgânico foi iniciado em decorrência do pedido de um cliente 

alemão. Como todo produto orgânico, o mel deve ser certificado, o que exige que a 

apicultura seja praticada de acordo com as normas internacionais. Para tanto, a 

empresa passou a construir uma parceria com o produtor. 

A empresa oferece cursos, treinamentos, palestras e todo o suporte 

necessário (ajuda na construção das unidades produtoras de mel, melhoramento 

genético nas colmeias, etc.) para o apicultor exercer a apicultura orgânica. 

Quando necessário, fornece equipamentos e assume ainda os custos de todo 

o projeto junto a BCS Öko-Garantie GMBH, certificadora alemã cujos certificados 

orgânicos são reconhecidos mundialmente. Já estão em funcionamento os projetos 

implantados nos estados do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e de 

Minas Gerais, os quais, juntos, produzem 1.200 toneladas de mel orgânico. Hoje, 

200 apicultores produzem mel orgânico certificado exclusivamente para o Apiário 

Diamante. 

Alguns fatos ocorridos no ambiente externo da empresa impulsionaram seu 

crescimento, a saber: a conscientização da importância do mel na alimentação; o 

aumento do consumo de mel per capta; o fato de que o mel brasileiro não tem 

resíduos, pois é produzido por abelhas africanizadas (cruzamento entre abelha 

europeia e africana), as quais são abelhas rústicas, resistentes a doenças, portanto 

não é necessário aplicar medicamentos ou antibióticos nos enxames de abelhas. 

Consequentemente, não há resíduos no mel; a barreira sanitária imposta por 

causa dos resíduos aos méis da China, da Argentina e do Uruguai em 2000; a 

descoberta do mel brasileiro pelo mundo a partir de 2000, quando o Brasil começou 
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a exportá-lo; os méis do Brasil (e da Nova Zelândia) são considerados os melhores 

do mundo devido à ausência de resíduos. 

 

 

4.2.3.1  O processo de internacionalização do Apiário Diamante 

 

 

O Apiário Diamante está exportando seus produtos faz dez anos. A primeira 

exportação foi para Taiwan. Hoje exporta para mais de dez países: Estados Unidos, 

Alemanha, Canadá, Inglaterra, Espanha, Japão, Paraguai, Holanda, Taiwan, Coreia 

e China. Os principais mercados para os quais a empresa exporta seus produtos 

são: Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Inglaterra e Espanha. Em 2009, 70% das 

vendas totais da empresa eram provenientes do mercado exterior e as exportações 

foram consideradas regulares (não esporádicas). 

Embora o Apiário Diamante tenha iniciado seu processo de 

internacionalização somente há dez anos, diversas atitudes em relação ao comércio 

exterior foram tomadas antes de a empresa começar a exportar: a unidade 

construída em 1994 contava com a certificação do SIF (Serviço de Inspeção 

Federal), o que possibilitava a exportação; o proprietário participou de um curso 

sobre exportação e importação realizado pelo Instituto Mercosul; o proprietário 

também participou da Exporueda (Assunción, Paraguay), que é uma feira na qual 

ocorrem rodadas internacionais de negócios com a participação de empresas de 

diversos setores da economia, tais como pecuária, indústria, agricultura, comércio e 

serviços. Esta missão de negócios foi organizada pelo Instituto Mercosul; o 

proprietário buscou informações sobre comércio exterior com os funcionários do 

Banco do Brasil. 

Após o início das exportações, com vistas ao mercado externo, o Apiário 

Diamante, ao longo dos anos, tem participado de feiras e congressos, tais como 

Biofach (Nuremberg, Alemanha), feira de produtos orgânicos; Foodex (China, 

Japão), feira de comida e bebida; Apimondia, congresso itinerante sobre apicultura, 

que ocorre a cada dois anos.  

A participação do Apiário Diamante na Apimondia 2009 ocorreu por meio do 

projeto “Honey from Brasil”, executado pela ABEMEL (Associação Brasileira dos 

Exportadores de Mel), CBA (Confederação Brasileira de Apicultura) e APEX Brasil 
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(Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos). Este projeto tem 

como objetivo promover e aumentar as exportações de produtos apícolas brasileiros.  

A internacionalização do grupo ocorreu seis anos depois da fundação, o que 

sugere uma combinação entre os processos gradual e desde o início das operações. 

Por meio do formulário foram identificadas as principais características do processo 

de internacionalização do Apiário Diamante. Das doze características identificadas, 

sete apontam para o processo de internacionalização desde o início das operações. 

Primeira, muitos mercados internacionais foram desenvolvidos ao mesmo 

tempo. No início os mercados internacionais foram desenvolvidos sequencialmente 

(Taiwan e Alemanha), mas à medida que a experiência foi sendo acumulada, mais 

de um mercado foi desenvolvido ao mesmo tempo.  

Segunda, a aprendizagem sobre como internacionalizar ocorreu rapidamente. 

Apesar do Apiário Diamante começar a exportar seis anos após a fundação da 

empresa, o proprietário acredita que a aprendizagem ocorreu rapidamente.  

Terceira, a internacionalização é parte fundamental da estratégia da empresa. 

A partir de 1994, parece que a internacionalização passou a ser parte fundamental 

da estratégia da empresa. A empresa construiu a nova planta com a certificação do 

SIF, o que possibilitava a exportação, intensificou sua participação em feiras e 

congressos, tais como Exporueda (Assunción, Paraguay), Biofach (Nuremberg, 

Alemanha), Foodex (Chiba, Japão) e Apimondia, fez versões de seu sítio em inglês, 

espanhol e alemão.  

Quarta, o uso das tecnologias da informação e da comunicação permite que a 

organização conheça e aprenda sobre o mercado global. Nas entrevistas não foram 

identificados indícios que sustentam esta característica, mas é provável que algumas 

informações necessárias para conhecer e aprender sobre o mercado global estejam 

disponíveis na Internet. 

Quinta, desenvolvimento rápido de alcance global requer rápida e ampla rede 

de parceiros. A participação em feiras permite que a organização desenvolva novos 

relacionamentos, especialmente com empresas internacionais, as quais 

potencializam a internacionalização. 

Sexta, a internacionalização ocorreu no início das atividades da organização 

porque isto é crucial para o sucesso. Apesar do Apiário Diamante começar a 

exportar seis anos após a fundação da empresa, o proprietário acredita que a 

internacionalização ocorreu no início das atividades da empresa. 
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Sétima, os primeiros mercados externos desenvolvidos eram culturalmente 

diferentes do Brasil. Taiwan e Alemanha foram os primeiros mercados internacionais 

desenvolvidos pelo Apiário Diamante, localizados, respectivamente, na Ásia e na 

Europa, o que aumenta a diferença cultural e, portanto, aumenta a distância 

psíquica, entre os países (JOHANSON; VALHNE, 1977). 

Das doze características identificadas, cinco apontam para o processo de 

internacionalização gradual. Primeira, o mercado doméstico (Brasil) foi desenvolvido 

antes de o mercado externo ser explorado. Foi observado que se passaram seis 

anos desde a fundação da empresa até a primeira exportação. 

Segunda, os mercados internacionais foram desenvolvidos um após o outro, e 

não ao mesmo tempo. No início, os mercados internacionais foram desenvolvidos 

sequencialmente (Taiwan e Alemanha). 

Terceira, as redes de parceiros de negócios foram utilizadas nos estágios 

iniciais da internacionalização e foram gradualmente substituídas pelos recursos 

próprios da empresa. O Apiário Diamante desde o início exporta seus produtos por 

meio de seus clientes que compram o mel a granel, embalam e revendem. A 

empresa não tem subsidiária no exterior. 

Quarta, o(s) dirigente(s) não tinha(m) experiência anterior em mercados 

externos. O proprietário não tinha experiência em comércio exterior, mas buscou 

aprender participando de curso realizado pelo Instituto Mercosul e com funcionários 

do Banco do Brasil. 

Quinta, o ritmo da internacionalização foi lento, ou seja, a internacionalização 

ocorreu depois de dois anos da fundação da organização. A primeira exportação 

ocorreu seis anos após a fundação da empresa. 

Vale ressaltar que dentre as doze principais características identificadas do 

processo de internacionalização do Apiário Diamante, duas características referem-

se ao atributo “redes de parceiros de negócios”. No processo de internacionalização 

gradual espera-se que a empresa utilize relacionamentos para iniciar seu processo 

de internacionalização e que, a medida que ela aprende como internacionalizar, a 

empresa faça algum tipo de investimento direto no exterior, tal como estabelecer 

uma subsidiária, o que não foi feito pelo Apiário Diamante. 

No processo de internacionalização, desde o início das operações, é 

esperado que a empresa utilize relacionamentos ao longo do tempo para alcançar 

desenvolvimento global e criar apoio para exportar para múltiplos mercados. O 
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Apiário utilizou seus relacionamentos tanto para iniciar o processo de 

internacionalização, quanto para exportar para múltiplos mercados. Estas duas 

características refletem a importância dos relacionamentos no processo de 

internacionalização do Apiário Diamante. 

As primeiras exportações realizadas foram decorrentes de pedidos 

inesperados. Um empresário de Taiwan viu o mel em sachê em uma farmácia 

brasileira, interessou-se por este tipo de embalagem que não havia em seu país e 

entrou em contato com o Apiário Diamante. Este cliente solicitou que fosse 

acrescentado uma tesourinha à caixa com 75 sachês de mel. 

A segunda exportação foi para a Alemanha. Um empresário alemão procurou 

o Apiário Diamante depois do embargo ao mel argentino, uruguaio e chinês. Como a 

empresa estava habilitada para a exportação, foi possível a realização dos negócios. 

Hoje a empresa de Taiwan é compradora esporádica e a empresa da Alemanha é 

compradora regular. 

As operações no exterior foram dificultadas pela falta de conhecimento sobre 

legislação brasileira referente a produtos alimentícios, tais como APPCC (Análise de 

Perigos e Pontos Críticos de Controle) criada pelo SENAI (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial) e outras instituições, que hoje se chamam PAS (Programa 

Alimento Seguro); PPHO (Procedimentos Padrões de Higiene Operacional) do 

Ministério da Agricultura e BPF (Boas Práticas de Fabricação) da ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária). 

Diversas condições e fatores incentivaram e ou facilitaram as operações no 

exterior, tais como atender pedido solicitado, exoneração de tributos locais (PIS, 

COFINS, ICMS), minimização do risco do negócio (o cliente retira a mercadoria no 

porto mediante pagamento) e linhas de crédito para exportação, tais como ACC 

(Adiantamento sobre Contrato de Câmbio) e ACE (Adiantamento sobre Cambiais 

Entregues). 

Os principais recursos utilizados para efetivar a internacionalização foram 

recursos físicos (equipamentos), recursos humanos (treinamento de funcionários e 

apicultores para atender aos critérios da APPCC, dos PPHO e das BPF) e recursos 

financeiros (capital do empreendedor). Alguns destes recursos eram possuídos pela 

empresa antes de explorar o mercado exterior, portanto não foi necessário obtê-los, 

quer seja por compra no mercado, quer seja por meio de relacionamentos.  
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Por meio do formulário foi possível identificar quais os recursos não 

possuídos pela empresa antes de explorar o mercado exterior, além de identificar, 

caso o recurso tenha sido utilizado, como ele foi obtido. Os recursos não possuídos 

e utilizados pelo Apiário Diamante são os seguintes: recursos humanos 

(experiência), recursos organizacionais (sistemas formais e informais de 

planejamento, controle e coordenação), conhecimento de mercado externo e 

experiência internacional. Os sistemas formais e informais de planejamento, controle 

e coordenação foram obtidos por meio de compra no mercado. Os demais recursos 

foram obtidos por meio de relacionamentos interorganizacionais. Estes recursos não 

possuídos foram considerados muito importantes ou importantes para a 

internacionalização, com a seguinte exceção: experiência (recursos humanos) foi 

considerada relativamente importante. 

As organizações, empresas e cooperativas, com as quais o Apiário Diamante 

mantém contato mais frequente são representadas por um concorrente, um 

fornecedor e dois compradores. Estes relacionamentos tendem a apresentar as 

seguintes características: confiança, uma das três características de laços imersos 

(UZZI, 1997) e contatos frequentes, o que caracteriza um laço forte 

(GRANOVETTER, 1985). Os relacionamentos são do tipo simples (ROSS JUNIOR; 

ROBERTSON, 2007), ou seja, cada empresa representa um único papel em relação 

à outra. 

As instituições que forneceram os recursos que viabilizaram a 

internacionalização do Apiário Diamante são as seguintes: Instituto Mercosul, 

CIN/FIEP, despachante aduaneiro, Banco do Brasil, trading, alfândega ou aduana, 

APEX Brasil, ABEMEL (Associação Brasileira dos Exportadores de Mel). 

É necessário ressaltar que o proprietário do Apiário Diamante é vice-

presidente do Instituto Mercosul, o que ajuda a explicar o fato de que o Apiário 

mantém contato muito frequente com o Instituto Mercosul, ou seja, mantém laços 

fortes (GRANOVETTER, 1985) com o Instituto. A relação entre as instituições e os 

recursos podem ser visualizadas no quadro 10, a seguir.  
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Instituições Recursos fornecidos 
Instituto MERCOSUL Conhecimento de mercado externo (cursos, 

missão de negócios para a Exporueda, 
Assunción, Paraguay) 
Recursos de reputação (certificado de origem3) 

CIN/FIEP Conhecimento de mercado externo 
(informações sobre mercado externo) 

Despachante aduaneiro Conhecimento de mercado externo (despacho) 
Banco do Brasil Conhecimento de mercado externo 

(informações sobre mercado externo) 
Recursos financeiros (linhas de crédito ACC e 
ACE, pagamentos e recebimentos) 

Trading Conhecimento de mercado externo 
Alfândega ou aduana Conhecimento de mercado externo 

(liberações)  
Outra. Qual? 
APEX Brasil 
ABEMEL 

Recursos financeiros (subsídios) 
Recursos de reputação 

Quadro 10 – Instituições e recursos fornecidos – Apiário Diamante 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

4.3  ANÁLISE DOS DADOS QUANTITATIVOS 

 

 

 Esta parte da seção destina-se à apresentação e análise dos dados coletados 

na etapa de levantamento, a qual foi dividida em quatro etapas: (1) caracterização 

das empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR); (2) análise do processo de 

internacionalização; (3) análise dos recursos e (4) análise das redes de 

relacionamentos interorganizacionais. 

 

 
4.3.1  Caracterização das empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR) 

 

 

 A amostra desta pesquisa é composta por 31 empresas (vide tabela 1), todas 

indústrias. O número de empregados varia de 6 a 18.000. O valor exportado varia de 

US$10.000 a US$650.000.000. A receita bruta varia de R$500.000 a 

R$1.500.000.000. A porcentagem das vendas ao exterior sobre as vendas totais 

varia de 1% a 100%. A Usina Santa Terezinha é responsável pelos valores máximos 

                                            
3 Documento necessário para a obtenção de tratamento preferencial ou cumprimento de exigências 
do país importador no processo de exportação. 
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de número de empregados, valor exportado e receita bruta. A Colbras é responsável 

pelo valor máximo de vendas ao exterior sobre vendas totais, devido ao fato que 

toda a sua produção é exportada. 

 
Tabela 1 – Caracterização das empresas da amostra 
  N Mínimo Máximo Média Desvio-padrão 
Número de 
empregados 31 6 18000 730,9677 3220,59377 

Valor exportado US$  30 10 650000 22416,9532 118543,29546 
Receita bruta R$ 30 500 1500000 60604,7667 272093,10080 
Vendas ao exterior 
sobre vendas totais 
% 

30 1,00 100 17,6683 25,87777 

Fonte: dados da pesquisa 
Notas: (1) Os dados constantes nesta tabela se referem ao ano de 2009; (2) Para facilitar o cálculo, o 
valor exportado e a receita bruta foram divididos por mil; (3) Uma das 31 empresas não informou o 
valor exportado, a receita bruta e a porcentagem das vendas ao exterior sobre vendas totais. 
 

 Das 31 empresas que compõem a amostra, 12 (38,7%) realizam exportações 

esporádicas e 19 (61,3%) realizam exportações regulares (vide tabela 2). Entre as 

exportadoras regulares estão incluídas as empresas ZM Bombas, Semix e Apiário 

Diamante, objetos do estudo de casos múltiplos. 

 
Tabela 2 – Tipo de exportação 

 Frequência Percentual Percentual Acumulado 
 esporádica 12 38,7 38,7 
  regular 19 61,3 100,0 
  Total 31 100,0   
Fonte: dados da pesquisa 

 

De acordo com o critério do SEBRAE (2004) para classificação de porte das 

empresas, das 31 empresas que compõem a amostra, 3 (9,7%) foram classificadas 

como microempresas, 15 (48,4%) foram classificadas como pequenas, 11 (35,5%) 

como médias e 2 (6,5%) como grandes empresas (vide tabela 3). Por este critério, 

ZM Bombas e Apiário Diamante são pequenas empresas e a Semix é uma média 

empresa. 
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Tabela 3 – Classificação de porte pelo critério do SEBRAE 

 Frequência Percentual Percentual Acumulado 
 micro 3 9,7 9,7 
  pequena 15 48,4 58,1 
  média 11 35,5 93,5 
  grande 2 6,5 100,0 
  Total 31 100,0   
Fonte: dados da pesquisa 
 

De acordo com o critério do MDIC (2010b) para classificação de porte das 

empresas, das 31 empresas que compõem a amostra, 2 (6,5%) estão classificadas 

como microempresas, 10 (32,3%) estão classificadas como pequenas, 13 (41,9%) 

como médias e 6 (19,4%) como grandes empresas (vide tabela 4). Por este critério, 

ZM Bombas e Semix são médias e o Apiário Diamante é uma pequena empresa. 
 

Tabela 4 – Classificação de porte pelo critério do MDIC 

 Frequência Percentual Percentual Acumulado 
 micro 2 6,5 6,5 
  pequena 10 32,3 38,7 
  média 13 41,9 80,6 
  grande 6 19,4 100,0 
  Total 31 100,0   
Fonte: dados da pesquisa 

 

Ao relacionar o tipo de exportação e o porte de acordo com o critério do 

SEBRAE (2004), é possível observar que as microempresas são exportadoras 

esporádicas, as pequenas e médias tendem a ser exportadoras regulares e as 

grandes são exportadoras regulares (vide tabela 5). Parece que, à medida que a 

empresa vai crescendo, ela tende a se tornar exportadora regular. 

Tendo em vista o objetivo de verificar se o porte (SEBRAE, 2004) estava 

associado ao tipo de exportação, agruparam-se as micro e pequenas empresas em 

uma categoria e as médias e grandes empresas em outra categoria, eliminando os 

zeros. Este procedimento possibilitou o teste qui-quadrado (apêndice 6), o qual 

revelou que, estatisticamente, não há diferença significativa a 5%, ou seja, o porte 

não está associado ao tipo de exportação. 
 



 108 

Tabela 5 – Tipo de exportação X porte pelo critério do SEBRAE 
Porte SEBRAE 

 micro pequena média grande Total 
esporádica 3 6 3 0 12 Tipo de 

exportação regular 0 9 8 2 19 
Total 3 15 11 2 31 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Ao relacionar o tipo de exportação e o porte de acordo com o critério do MDIC 

(2010b), é possível observar que as microempresas são exportadoras esporádicas, 

as pequenas estão divididas entre esporádicas e regulares, as médias e as grandes 

tendem a ser exportadoras regulares (vide tabela 6). Parece que, à medida que a 

empresa vai crescendo, ela tende a se tornar exportadora regular.  

Tendo em vista o objetivo de verificar se o porte (MDIC, 2010b) estava 

associado ao tipo de exportação, agruparam-se as micro e pequenas empresas em 

uma categoria e as médias e grandes empresas em outra categoria, eliminando os 

zeros. Este procedimento possibilitou o teste qui-quadrado (apêndice 6), o qual 

revelou que, estatisticamente, não há diferença significativa a 5%, ou seja, o porte 

não está associado ao tipo de exportação. 
 

Tabela 6 – Tipo de exportação X porte pelo critério do MDIC  
Porte MDIC 

  micro pequena média grande Total 
esporádica 2 5 3 2 12 Tipo de 

exportação Regular 0 5 10 4 19 
Total 2 10 13 6 31 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Ao relacionar o tipo de exportação com a receita bruta, o número de 

empregados e o valor exportado, é possível observar que as empresas cujas 

exportações são regulares apresentam médias maiores de receita bruta 

(R$96.150.166,70), número de empregados (1144) e valor exportado 

(US$37.305.333,30) do que as empresas cujas exportações são esporádicas (vide 

tabela 7), o que reforça a ideia de que, à medida que a empresa vai crescendo, ela 

tende a se tornar exportadora regular. 
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Tabela 7 – Tipo de exportação X receita bruta, número de empregados e valor exportado 
Tipo de 
exportação 

 Receita bruta 
R$ 

Número de 
empregados 

Valor exportado 
US$ 

Média 7286,6667 75,9167 84,3829 
N 12 12 12 

esporádica 

Desvio-padrão 9248,03403 94,46352 91,78181 
Média 96150,1667 1144,6842 37305,3333 
N 18 19 18 

regular 

Desvio-padrão 350563,22970 4100,59211 152922,10772 
Média 60604,7667 730,9677 22416,9532 
N 30 31 30 

Total 

Desvio-padrão 272093,10080 3220,59377 118543,29546 
Fonte: dados da pesquisa 
Notas: (1) Para facilitar o cálculo, o valor exportado e a receita bruta foram divididos por mil; (2) Uma 
das 31 empresas não informou o valor exportado e a receita bruta, portanto as médias e os desvios-
padrão foram calculados considerando somente 30 das 31 empresas. 
 

Ao relacionar o porte pelo critério do SEBRAE (2004) com a receita bruta, o 

número de empregados e o valor exportado, é possível observar que, à medida que 

o porte aumenta, aumentam os valores de receita bruta, número de empregados e 

valor exportado (vide tabela 8). 

 
Tabela 8 – Porte pelo critério do SEBRAE X receita bruta, número de empregados e valor 
exportado  
Porte SEBRAE 
 

 Receita bruta 
R$ 

Número de 
empregados 

Valor exportado 
US$ 

micro Média 1233,3333 9,3333 37,5317 
  N 3 3 3 
  Desvio-padrão 750,55535 4,93288 21,59579 
pequena Média 6660,0000 45,8667 414,7333 
  N 15 15 15 
  Desvio-padrão 4295,47270 24,37172 495,29262 
média Média 19503,9091 199,4545 1470,4545 
  N 11 11 11 
  Desvio-padrão 14420,03981 137,90240 2620,37254 
grande Média 1500000,0000 9875,0000 650000,0000 
  N 1 2 1 
  Desvio-padrão . 11490,48519 . 
Total Média 60604,7667 730,9677 22416,9532 
  N 30 31 30 
  Desvio-padrão 272093,10080 3220,59377 118543,29546 
Fonte: dados da pesquisa 
Notas: (1) Para facilitar o cálculo, o valor exportado e a receita bruta foram divididos por mil; (2) Uma 
das 31 empresas não informou o valor exportado e a receita bruta, portanto as médias e os desvios-
padrão foram calculados considerando somente 30 das 31 empresas. 

 

Ao relacionar o porte pelo critério do MDIC (2010b) com a receita bruta, o 

número de empregados e o valor exportado, é possível observar que, à medida que 
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o porte aumenta, aumentam os valores de receita bruta, número de empregados e 

valor exportado (vide tabela 9). 

 
Tabela 9 – Porte pelo critério do MDIC X receita bruta, número de empregados e valor 
exportado 
Porte MDIC  Receita bruta 

R$ 
Número de 

empregados 
Valor exportado 

US$ 
Média 1250,0000 6,5000 31,2975 
N 2 2 2 

micro 

Desvio-padrão 1060,66017 ,70711 26,44933 
Média 4326,0000 27,3000 436,3000 
N 10 10 10 

pequena 

Desvio-padrão 2789,52087 9,09273 591,70207 
Média 12644,8462 92,8462 1314,0769 
N 13 13 13 

média 

Desvio-padrão 8665,63377 30,33108 2425,16551 
Média 321600,0000 3527,8333 130200,0000 
N 5 6 5 

grande 

Desvio-padrão 658942,18259 7112,31918 290577,09175 
Média 60604,7667 730,9677 22416,9532 
N 30 31 30 

Total 

Desvio-padrão 272093,10080 3220,59377 118543,29546 
Fonte: dados da pesquisa 
Notas: (1) Para facilitar o cálculo, o valor exportado e a receita bruta foram divididos por mil; (2) Uma 
das 31 empresas não informou o valor exportado e a receita bruta, portanto as médias e os desvios-
padrão foram calculados considerando somente 30 das 31 empresas. 
 

Ao relacionar o tipo de exportação com a porcentagem de vendas ao exterior 

sobre vendas totais, é possível observar que nas empresas cujas exportações são 

esporádicas a porcentagem média de vendas ao exterior sobre vendas totais, é, 

aproximadamente, 5,5% e nas empresas cujas exportações são regulares a 

porcentagem média é, aproximadamente, 25,8% (vide tabela 10), ou seja, 

exportadores regulares estão mais comprometidos com as vendas ao exterior. 
 

Tabela 10 – Tipo de exportação X porcentagem de vendas ao exterior sobre vendas totais 
Tipo de exportação Média N Desvio-padrão 
esporádica 5,4750 12 7,22359 
regular 25,7972 18 30,55620 
Total 17,6683 30 25,87777 
Fonte: dados da pesquisa 
Notas: (1) Uma das 31 empresas não informou a porcentagem das vendas ao exterior sobre vendas 
totais, portanto as médias e os desvios-padrão foram calculados considerando somente 30 das 31 
empresas. 
 

 Ao relacionar o porte pelo critério do SEBRAE (2004) com a porcentagem de 

vendas ao exterior sobre vendas totais, é possível observar que, à medida que 
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aumenta o porte, aumenta também a porcentagem média de vendas ao exterior 

sobre vendas totais (vide tabela 11). 
 

Tabela 11 – Porte pelo critério do SEBRAE X porcentagem de vendas ao exterior sobre vendas 
totais 
Porte SEBRAE Média N Desvio-padrão 
micro 6,1667 3 2,02073 
pequena 14,2800 15 18,30625 
média 19,7591 11 31,96543 
grande 80,0000 1 . 
Total 17,6683 30 25,87777 
Fonte: dados da pesquisa 
Notas: (1) Uma das 31 empresas não informou a porcentagem das vendas ao exterior sobre vendas totais, 
portanto as médias e os desvios-padrão foram calculados considerando somente 30 das 31 empresas. 
 

Ao relacionar o porte pelo critério do MDIC (2010b) com a porcentagem de 

vendas ao exterior sobre vendas totais, é possível observar que, à medida que 

aumenta o porte, aumenta também a porcentagem média de vendas ao exterior 

sobre vendas totais. Mas nota-se uma exceção, a saber: a porcentagem média de 

vendas ao exterior sobre vendas totais das empresas grandes é menor do que a das 

médias empresas (vide tabela 12). 

Enquanto na Usina Santa Terezinha a porcentagem de vendas ao exterior é 

80% (100% da produção de açúcar e 60% da produção de álcool é exportada), em 

algumas empresas grandes, tais como Antenas Aquário, Visolux, Recco (praia) e 

Recco (lingerie), a porcentagem de vendas ao exterior é baixa (entre 1 e 5%). Pelo 

critério “número de empregados” estas empresas são consideradas grandes; pelo 

critério “valor exportado” três são consideradas microempresas e uma é considerada 

pequena empresa, mas pelo critério do MDIC (2010b), caso uma empresa enquadre-

se ao mesmo tempo em critérios de portes diferentes, é classificada no critério 

maior. 

 
Tabela 12 – Porte pelo critério do MDIC X porcentagem de vendas ao exterior sobre vendas 
totais 
Porte MDIC Média N Desvio-padrão 
Micro 5,0000 2 ,00000 
pequena 16,7500 10 21,20698 
Média 20,2731 13 29,02297 
Grande 17,8000 5 34,80948 
Total 17,6683 30 25,87777 
Fonte: dados da pesquisa 
Notas: (1) Uma das 31 empresas não informou a porcentagem das vendas ao exterior sobre vendas totais, 
portanto as médias e os desvios-padrão foram calculados considerando somente 30 das 31 empresas. 
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4.3.2  Análise do processo de internacionalização 

 

 Tendo em vista que das vinte características do processo de 

internacionalização (representadas pela letra I e pelos números de 1 a 20 na tabela 

13) constantes no formulário, dez se referiam ao processo gradual (representadas 

pela letra G e pelos números de 1 a 10 na tabela 13) e dez ao processo desde o 

início das operações (representadas pelas letras BG e pelos números de 1 a 10 na 

tabela 13), foi realizada uma análise de correlação entre estas vinte variáveis. 

As correlações positivas eram esperadas entre variáveis do mesmo tipo de 

processo de internacionalização, ou seja, entre duas variáveis do processo gradual 

ou duas do processo desde o início das operações. As correlações negativas, por 

sua vez, eram esperadas entre variáveis dos diferentes processos. 

Foram identificadas 42 correlações estatisticamente significativas: 33 se 

apresentaram de maneira prevista e 9 se apresentaram de maneira contrária à 

prevista. Como cada uma das dez características de um tipo de processo de 

internacionalização tem a sua característica correspondente no outro tipo, foram 

eliminadas as variáveis que apresentaram contradições entre os pares (pares de 

características sob as identificações I03 G02 e I04 BG02, I06 G03 e I19 BG10, I07 

BG04 e I16 G07, I10 G04 e I11 BG07), então foi realizada uma análise de cluster, 

mas ainda assim não foi possível separar as empresas em grupos. 

 Depois, as médias das vinte características foram calculadas. Das 11 

características que apresentam as maiores médias, 5 se referem ao processo de 

internacionalização desde o início das operações e 6 se referem ao gradual (vide 

tabela 13). Este resultado é consistente com os casos estudados (ZM Bombas, 

Semix e Apiário Diamante), os quais apresentam características dos dois processos. 
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Tabela 13 – Características do processo de internacionalização 
 
Características 

 
Identificação N Mínimo Máximo Média 

Desvio-
padrão 

O uso das tecnologias da informação e da 
comunicação permite que a organização 
conheça e aprenda sobre o mercado global. 

I09  BG06 
31 1,00 5,00 4,3226 ,94471 

O mercado doméstico (Brasil) foi desenvolvido 
antes de o mercado externo ser explorado. 

I01  G01 31 2,00 5,00 4,2903 ,78288 
Desenvolvimento rápido de alcance global 
requer rápida e ampla rede de parceiros. 

I11  BG07 31 2,00 5,00 4,1613 ,82044 
Os mercados internacionais foram 
desenvolvidos um após o outro, e não ao 
mesmo tempo. 

I03  G02 
31 2,00 5,00 3,9032 1,07563 

O ritmo da internacionalização foi devagar, ou 
seja, a internacionalização ocorreu depois de 
dois anos da fundação da organização. 

I15  G06 
30 2,00 5,00 3,9000 ,84486 

O(s) dirigente(s) não tinha(m) experiência 
anterior em mercados externos. 

I14  G05 31 1,00 5,00 3,7742 1,02338 
A internacionalização é parte fundamental da 
estratégia da empresa. 

I08  BG05 31 1,00 5,00 3,6452 1,14159 
As redes de parceiros de negócios foram 
utilizadas nos estágios iniciais da 
internacionalização e foram gradualmente 
substituídas pelos recursos próprios da 
empresa. 

I10  G04 

31 2,00 5,00 3,5161 ,96163 

A aprendizagem sobre como internacionalizar 
ocorreu vagarosamente, ou seja, ocorreu à 
medida que a experiência foi sendo 
acumulada.  

I16  G07 
31 1,00 5,00 3,4839 1,12163 

Os primeiros mercados externos desenvolvidos 
eram culturalmente diferentes do Brasil. 

I19  BG10 31 1,00 5,00 3,4516 1,15004 
A aprendizagem sobre como internacionalizar 
ocorreu rapidamente. 

I07  BG04 31 1,00 5,00 3,1613 1,24088 
Os primeiros mercados externos desenvolvidos 
eram culturalmente mais parecidos com o 
Brasil. 

I06  G03 
31 1,00 5,00 2,8710 1,20394 

A internacionalização não é parte fundamental 
da estratégia da empresa. 

I20  G10 31 1,00 5,00 2,8065 1,24952 
Muitos mercados internacionais foram 
desenvolvidos ao mesmo tempo. 

I04  BG02 31 1,00 4,00 2,7097 1,00643 
A internacionalização ocorreu devagar porque 
a rapidez não é crucial para o sucesso. 

I18  G09 31 1,00 5,00 2,4839 1,02862 
O ritmo da internacionalização foi rápido, ou 
seja, a internacionalização ocorreu em até dois 
anos após a fundação da organização. 

I05  BG03 
31 1,00 5,00 2,3226 1,35122 

Os mercados doméstico e internacional foram 
desenvolvidos ao mesmo tempo. 

I13  BG09 31 1,00 5,00 2,2581 1,12451 
O(s) dirigente(s) tinha(m) experiência anterior 
em mercados externos.  

I02  BG01 31 1,00 5,00 2,1935 1,24952 
A internacionalização ocorreu no início das 
atividades da organização porque isto é crucial 
para o sucesso. 

I12  BG08 
31 1,00 5,00 2,1935 ,94585 

O uso das tecnologias da informação e da 
comunicação não é essencial para que a 
organização conheça e aprenda sobre o 
mercado global. 

I17  G08 
31 1,00 5,00 1,7419 ,89322 

Fonte: dados da pesquisa 
Nota: (1) Em um dos formulários não foi anotada a resposta para a característica sob a identificação 
I15 G6. 
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4.3.3  Análise dos recursos 

 

 

Nas entrevistas não foi possível identificar, de maneira satisfatória, quais os 

recursos necessários para efetivar a internacionalização. Todas as vezes que a 

pesquisadora mencionava a palavra recursos, os respondentes falavam em recursos 

financeiros. Tendo em vista esta dificuldade, na questão sobre recursos no 

formulário foram relacionados os principais tipos de recursos e indicadores 

encontrados na literatura. Ao realizar a média sobre a importância de cada recurso 

para a internacionalização, notou-se que todos os recursos foram considerados 

importantes, ou seja, apresentaram média superior a 3 (vide tabela 14). Portanto, 

parece que os respondentes têm dificuldade para descrever quais recursos são 

importantes para a internacionalização. 

Além de identificar a importância de cada recurso para a internacionalização, 

foi verificado se o mesmo era possuído ou não pela empresa antes de explorar o 

mercado exterior, se o recurso foi utilizado ou não, e caso tenha sido utilizado, onde 

foi obtido. A análise se concentrou nos recursos não possuídos pela empresa antes 

de explorar o mercado exterior, pois o objetivo era descobrir onde os recursos não 

possuídos e utilizados pela empresa foram obtidos (vide tabela 15).  

Era esperado que os recursos financeiros, físicos e humanos (recursos 

tangíveis nas palavras de GRANT (1991, 2005) ou recursos baseados na 

propriedade nas palavras de Miller e Shamsie (1996)) fossem obtidos por meio de 

compra no mercado. É possível observar que os recursos financeiros e físicos 

tendem a ser obtidos por meio de compra no mercado, com exceção do recurso 

financeiro capital dos empreendedores, que foi obtido por meio de relacionamentos, 

ou seja, neste caso a empresa não recorreu a bancos, mas a seus relacionamentos 

para obter capital. 

Os recursos humanos, por sua vez, tendem a serem obtidos por meio de 

relacionamentos, ou seja, não são obtidos da maneira esperada (por meio de 

compra no mercado). Quando se diz que recursos humanos podem ser obtidos por 

compra no mercado, isto significa que o trabalho das pessoas é regido por contrato. 

Parece que os respondentes entenderam os indicadores de recursos humanos 

(treinamento, experiência, julgamento, inteligência e insights) como recursos 

intangíveis e, portanto, que eles foram obtidos por meio de relacionamentos.  



 115 

Tabela 14 – Importância dos recursos para a internacionalização 

 Tipos de recursos e indicadores N Mínimo Máximo Média 
Desvio-
padrão 

Capital dos empreendedores 31 2,00 5,00 4,1290 1,05647 
Capital dos bancos 31 1,00 5,00 3,0968 1,46867 
Retenção de ganhos 31 2,00 5,00 4,4839 ,85131 
Fluxo de caixa 30 2,00 5,00 4,5333 ,86037 

R
ec

ur
so

s 
fin

an
ce

iro
s 

Empréstimos 31 1,00 5,00 3,0645 1,34004 
Fábrica/planta 31 3,00 5,00 4,7742 ,49730 
Equipamentos/máquinas 31 3,00 5,00 4,7097 ,52874 
Prédios 31 1,00 5,00 4,0000 1,12546 
Estoques 31 1,00 5,00 4,0323 1,07963 
Instalações para serviços e 
distribuição 31 1,00 5,00 3,1290 1,56508 
Localização geográfica 31 1,00 5,00 3,2581 1,29016 

R
ec

ur
so

s 
fís

ic
os

 
(te

cn
ol

og
ia

 fí
si

ca
) 

Acesso à matéria prima 31 2,00 5,00 4,6129 ,71542 
Treinamento 31 4,00 5,00 4,8710 ,34078 
Experiência 31 2,00 5,00 4,1935 ,79244 
Julgamento 31 2,00 5,00 4,2258 ,76200 
Inteligência 31 3,00 5,00 4,4839 ,62562 

R
ec

ur
so

s 
hu

m
an

os
 

(h
ab

ili
da

de
s 

in
di

vi
du

ai
s)

 

Insights (percepção, intuição) 31 3,00 5,00 4,6774 ,59928 
Estrutura formal da empresa 31 4,00 5,00 4,4839 ,50800 
Sistemas formais e informais de 
planejamento, controle e 
coordenação  

31 4,00 5,00 4,8710 ,34078 

Cultura organizacional  31 2,00 5,00 4,2258 ,99028 
Relacionamentos com compradores 31 4,00 5,00 4,9032 ,30054 
Relacionamentos com fornecedores 31 1,00 5,00 4,6129 ,84370 
Relacionamentos com parceiros 31 3,00 5,00 4,4194 ,80723 
Relacionamentos com concorrentes 31 1,00 5,00 3,3548 1,14159 

R
ec

ur
so

s 
or

ga
ni

za
ci

on
ai

s 

Relacionamentos com instituições  31 2,00 5,00 4,5806 ,80723 

C
on

he
ci

m
en

to
 

de
 m

er
ca

do
 

ex
te

rn
o 

   
   

   
 Informações sobre os mercados e 

as operações nestes mercados 
 
 
 
 
 

31 1,00 5,00 4,5161 1,06053 

Ex
pe

riê
nc

ia
 

in
te

rn
ac

io
na

l 

Experiência internacional da(s) 
pessoa(s) envolvida(s) com a 
internacionalização 
 
 
 
 

31 2,00 5,00 4,3871 ,76059 

Produtos de alta qualidade 
 
 
 

31 4,00 5,00 4,8065 ,40161 

R
ec

ur
so

s 
te

cn
ol

óg
ic

os
 

Tecnologia que favorece os custos 
de produção 
 

31 3,00 5,00 4,6774 ,54081 

Reputação da empresa 
 
 

31 2,00 5,00 4,5806 ,76482 

R
ec

ur
so

s 
de

 
re

pu
ta

çã
o 

Reputação da marca 
 
 

31 1,00 5,00 4,5806 ,88597 

Fonte: dados da pesquisa 
Nota: (1) Em um dos formulários não foi anotada a resposta para o recurso financeiro fluxo de caixa. 
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Era esperado também que os recursos organizacionais, tecnológicos 

(conceituais) e de reputação (recursos intangíveis nas palavras de Grant (1991, 

2005)), além dos recursos conhecimento de mercado externo e experiência 

internacional, fossem obtidos por meio de relacionamentos. É possível observar que 

os recursos organizacionais, tecnológicos (conceituais), de reputação, conhecimento 

de mercado externo e experiência internacional tendem a ser obtidos por meio de 

relacionamentos.  

Três dos indicadores de recursos organizacionais são exceção, ou seja, 

tendem a ser obtidos por meio de compra no mercado, a saber: (1) sistemas formais 

e informais de planejamento, controle e coordenação, (2) cultura organizacional e (3) 

relacionamentos com parceiros. Parece que as empresas compraram sistemas 

formais de planejamento, controle e coordenação, contrataram consultoria para 

identificar a cultura organizacional e iniciaram por meio de uma transação de 

mercado uma parceria ou, ainda, não entenderam as perguntas. 

O indicador de recurso tecnológico “tecnologia que favorece os custos de 

produção” também é uma exceção, ou seja, tende a ser obtido por meio de compra 

no mercado. Parece que recursos tecnológicos conceituais foram confundidos com 

tecnologia física, que está classificada como recurso físico. Recursos 

organizacionais e tecnológicos (conceituais) são considerados recursos baseados no 

conhecimento (MILLER; SHAMSIE, 1996), portanto era esperado que eles fossem 

obtidos por meio de relacionamentos. 

A obtenção de recursos por meio de compra no mercado e por meio de 

relacionamentos interorganizacionais parece ilustrar o conceito de capacidades 

dinâmicas. Uma empresa é possuidora de capacidades dinâmicas quando consegue 

construir, integrar ou reconfigurar recursos (HELFAT; PETERAF, 2003; TEECE; 

PISANO, SHUEN, 1992), ou seja, consegue alterar sua base de recursos 

(EISENHARDT; MARTIN, 2000). 
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Tabela 15 – Recursos não possuídos e, se utilizados, onde foram obtidos 
Tipo de recurso Indicador  

 
 
 
 
 
 
 
 N

ão
  p

os
su

íd
o 

N
ão

  u
til

iz
ad

o 
 

M
er

ca
do

   
   

   
   

  

R
el

ac
io

na
m

en
to

s 

Capital dos empreendedores 7 6 0 1 
Capital dos bancos 19 17 2 0 
Retenção de ganhos 5 5 0 0 
Fluxo de caixa 4 1 2 1 

Recursos 
financeiros 

Empréstimos 25 24 1 0 
Fábrica/planta 4 1 2 1 
Equipamentos/máquinas 3 0 3 0 
Prédios 3 1 2 0 
Estoques 9 4 5 0 
Instalações para serviços e distribuição 19 16 3 0 
Localização geográfica 2 2 0 0 

Recursos físicos 
(tecnologia física) 

Acesso à matéria-prima 3 0 3 0 
Treinamento 9 0 3 6 
Experiência 12 1 1 10 
Julgamento 5 1 1 3 
Inteligência 1 0 0 1 

Recursos humanos 
(habilidades 
individuais) 

Insights (percepção, intuição) 0 0 0 0 
Estrutura formal da empresa 6 3 1 2 
Sistemas formais e informais de planejamento, controle e 
coordenação (tais como sistemas de controle de 
qualidade, sistemas de gerenciamento de dinheiro de 
curto prazo e modelos financeiros corporativos) 

6 2 3 1 

Cultura organizacional (valores, crenças, pressupostos e 
símbolos) 

10 3 4 3 

Relacionamentos com compradores 4 1 0 3 
Relacionamentos com fornecedores 1 1 0 0 
Relacionamentos com parceiros 4 3 1 0 
Relacionamentos com concorrentes 10 9 0 1 

Recursos 
organizacionais 

Relacionamentos com instituições (tais como  Instituto 
Mercosul/ACIM, AIESEC, embaixada e ou consulado, 
CIN/FIEP, SEBRAE, CEF, SINDIMETAL, Banco do 
Brasil, Trading, alfândega ou aduana, despachante 
aduaneiro) 

5 2 0 3 

Conhecimento de 
mercado externo         

Informações sobre os mercados e as operações nestes 
mercados 

19 3 1 15 

Experiência 
internacional 

Experiência internacional da(s) pessoa(s) envolvida(s) 
com a internacionalização 

21 1 4 16 

Produtos de alta qualidade 4 0 0 4 Recursos 
tecnológicos Tecnologia que favorece os custos de produção 14 1 11 2 

Reputação da empresa 8 0 1 7 Recursos de 
reputação Reputação da marca 8 1 1 6 
Fonte: dados da pesquisa 
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4.3.4  Análise das redes de relacionamentos interorganizacionais 

 
 

 Inicialmente, os dados relacionais foram submetidos a uma análise de suas 

principais propriedades, em termos de forma (estrutura) e conteúdo. Essa forma de 

análise objetivou investigar a presença ou ausência de padrões de relacionamentos 

entre os atores da rede. 

 

 

4.3.4.1  Análise das redes 
 
 

 A análise das redes de relacionamentos interorganizacionais foi iniciada pela 

identificação das organizações com as quais cada empresa exportadora 

maringaense mantém contato mais frequente. Foi observado que a maioria das 

empresas indicou três ou quatro organizações com as quais mantém contato mais 

frequente (vide tabela 16). 
 
Tabela 16 – Frequência do número de organizações com as quais mantém mais contato  

 Número de organizações Frequência Percentual Percentual Acumulado 
 1 1 3,3 3,3 
  2 2 6,7 10,0 
  3 13 43,3 53,3 
  4 9 30,0 83,3 
  5 2 6,7 90,0 
  6 3 10,0 100,0 
  Total 30 100,0   
Fonte: dados da pesquisa 
Nota: (1) Uma das 31 empresas não informou com quais organizações mantém contato mais frequente, portanto 
a média e o desvio-padrão foram calculados considerando somente 30 das 31 empresas. 
 
 

A média do número de organizações com as quais cada empresa exportadora 

maringaense mantém contato mais freqüente é 3,6 organizações (vide tabela 17). 
 

Tabela 17 – Média do número de organizações com as quais mantém contato mais frequente 
  N Mínimo Máximo Média Desvio-padrão 
Número de 
organizações 30 1,00 6,00 3,6000 1,16264 

Fonte: dados da pesquisa 
Nota: (1) Uma das 31 empresas não informou com quais organizações mantém contato mais frequente, portanto 
a média e o desvio-padrão foram calculados considerando somente 30 das 31 empresas. 
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Foi observado que as empresas exportadoras não citaram as outras 

empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR) como organizações com as 

quais mantêm contato mais frequente, com exceção de duas empresas que se 

citaram mutuamente: Recco (praia) e Recco (lingerie). Isto significa que cada 

empresa possui sua rede de relacionamentos interorganizacionais, mas estas redes 

são isoladas umas das outras. Devido a este fato, acreditou-se ser dispensável 

elaborar o sociograma que retrata estas redes isoladas.  

Cumpre esclarecer o relacionamento entre a Recco (lingerie) e a Recco 

(praia). A Recco (lingerie) foi fundada por Antonio Recco em 1979, e a Recco (praia) 

foi fundada pelos irmãos Antonio e Edson Recco em 1983, mas depois de alguns 

anos Antonio vendeu sua parte para Edson, o qual passou a ser o único proprietário. 

Cada um dos irmãos é proprietário de uma Recco. 

Os dados do formulário revelam que o relacionamento entre as duas 

empresas é de laços imersos (UZZI, 1997) e fortes (GRANOVETTER, 1985). A 

Recco (lingerie) é cliente da Recco (praia); nas lojas da Recco (lingerie) é possível 

comprar a moda praia produzida pela Recco (praia). Além disso, as duas empresas 

são parceiras uma da outra, especialmente no que tange à exportação.  

No momento em que a pesquisadora aplicava o formulário na Recco 

(lingerie), na sala ao lado, os irmãos negociavam com um cliente uma exportação 

conjunta. Os relacionamentos entre as duas organizações são do tipo composto 

(ROSS JUNIOR; ROBERTSON, 2007), ou seja, cada empresa representa mais de 

um papel em relação à outra. A Recco (lingerie) é cliente e parceira da Recco (praia) 

e a Recco (praia), por sua vez, é fornecedora e parceira da Recco (lingerie). 

As características das redes de relacionamentos interorganizacionais de cada 

uma das empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR) estão retratadas em 

quatro itens na tabela 18. O primeiro item se refere ao número de organizações, que 

pode variar de 1 a 6, com as quais a empresa mantém contato mais frequente.  

O segundo item se refere à média de imersão das organizações com as quais 

a empresa mantém contato, que pode variar de 3 a 15; quanto mais alta a média, 

mais imerso o laço (UZZI, 1997). 

O terceiro item se refere à média de frequência dos contatos com as 

organizações com as quais a empresa mantém contato, que pode variar de 1 a 5; 

quanto mais alta a média, mais forte o laço (GRANOVETTER, 1985). 
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O quarto e último item se refere ao tipo de relacionamento mais citado pelas 

empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR). 

 
Tabela 18 – Características das redes de relacionamentos interorganizacionais  

Empresas 

Número 
de 

organizações 
Média 

imersão 
Média 

freqüência 

Tipo de 
relacionamento 
mais frequente 

ZM Bombas 2 11,0 4,0 Comprador 
Semix 5 10,0 3,2 Fornecedor 
Apiário Diamante  4 10,3 3,5 Fornecedor 
Máquinas Limeira 4 10,8 3,0 Comprador 
Modulaque 6 10,8 3,0 Fornecedor 
Maxbelt 3 12,3 4,0 Fornecedor 
Antenas Aquário 1 10,0 2,0 Comprador 
Indel 3 12,7 4,3 Comprador 
Volffer 3 9,7 5,0 Parceiro 
Tropiso 3 15,0 4,7 Comprador 
Millenium 6 13,2 3,8 Fornecedor e Comprador 
Interiores/Le Cadeau 3 14,7 4,7 Comprador 
Master Ink 3 8,3 3,3 Comprador 
Nutrimilho 2 15,0 4,0 Comprador 
Gemoto 3 11,7 3,3 Comprador 
Apitec 5 14,2 4,2 Fornecedor 
Gonçalves e Tortola 3 13,0 4,3 Fornecedor, Comprador e Concorrente 
Spraytec 4 15,0 5,0 Fornecedor 
Maquira 4 11,8 3,5 Fornecedor e Parceiro 
Visolux 4 11,0 4,3 Fornecedor 
3G Uniformes 6 13,5 5,0 Fornecedor 
Usina Sta Terezinha 3 13,3 4,7 Comprador 
Purific 3 12,3 4,3 Comprador 
Stevia Farma 3 14,3 5,0 Fornecedor 
Colbras 4 13,0 4,8 Comprador 
Recco (Praia) 3 15,0 4,0 Comprador 
Unimag Colchões 4 11,5 4,0 Fornecedor e Comprador 
Recco (Lingerie) 3 12,7 4,3 Comprador 
Incoparts 4 9,3 3,3 Fornecedor e Comprador 
Ebex 4 12,5 4,5 Fornecedor 
Garmon 0 0 0 -------------- 
Fonte: dados da pesquisa 
Nota: (1) a Garmon não respondeu a esta parte do formulário. 
 

Ao analisar os dados retratados na tabela 18, percebe-se que a média de 

imersão tende a ser alta (o menor valor é 8,3), o que significa que as empresas 

exportadoras da cidade de Maringá (PR) tendem a manter laços imersos (UZZI, 

1997) com as organizações com as quais mantêm contato. 

Percebe-se, também, que a média de frequência dos contatos tende a ser alta 

(maior que 3,0) com exceção da média da empresa Antenas Aquário, que é 2,0, o 

que significa que as empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR) tendem a 
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manter laços fortes (GRANOVETTER, 1985) com as organizações com as quais 

mantêm contato.  

Quanto ao tipo de relacionamento com as organizações mais citado pelas 

empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR), dois merecem destaque: 

compradores e fornecedores. Dezoito empresas citam mais seus clientes 

(compradores) como relacionamentos mais freqüentes; quinze empresas citam seus 

fornecedores como relacionamentos mais freqüentes; duas empresas citam mais 

seus parceiros e uma única cita mais seus concorrentes. Algumas empresas citam 

igualmente mais de um tipo de relacionamento. Os relacionamentos 

interorganizacionais das empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR) estão 

concentrados na cadeia de valor, ou seja, nos fornecedores de insumo e nos 

compradores de produtos acabados. 

Foi realizado um Teste T (apêndice 7) com o objetivo de verificar se havia 

diferença nas médias de imersão e de frequência das empresas exportadoras da 

cidade de Maringá (PR) por tipo de exportação (regular ou esporádica). Os 

resultados revelaram que não há diferença de média no que se refere à média de 

imersão e média de frequência por tipo de exportação. 

Os relacionamentos interorganizacionais das empresas exportadoras da 

cidade de Maringá (PR) tendem a ser do tipo 1A, ou seja, caracterizado por grande 

imersão social (UZZI, 1997), interações frequentes (GRANOVETTER, 1985) e um 

papel desempenhado (ROSS JUNIOR; ROBERTSON, 2007), pois das 108 

organizações citadas, 100 apresentam um único tipo de relacionamento com as 

empresas exportadoras.  

Os resultados do trabalho de Uzzi (1997) sugerem que nos relacionamentos 

de laços imersos existem simultaneamente a cooperação e a competição, ou seja, 

existe a coopetição (BENGTSSON; KOCK, 1999; DOWLING; ROERING; CARLIN; 

WINIESKI, 1996; GNYAWALI; MADHAVAN, 2001; LADO; BOYD; HANLON, 1997; 

M’CHIRGUI, 2005; TSAI, 2002). Entre as 108 organizações citadas pelas empresas 

exportadoras, 4 eram organizações concorrentes, nas quais a imersão tende a ser 

alta (varia de 8 a 12), ou seja, há alguns indícios de coopetição.  

Participar de associações setoriais é uma outra maneira de se relacionar com 

seus concorrentes. Algumas empresas exportadoras relataram participar de 

associações setoriais: ABIMAQ (ZM Bombas), ABEMEL (Apiário Diamante), ABINEE 

(Indel), ABIMILHO (Nutrimilho), ABIMO (Maquira), e ABIT (Recco Praia). Vale 
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ressaltar que enquanto a ABEMEL (Associação Brasileira dos Exportadores de Mel) 

é voltada à exportação da indústria de mel e derivados, as demais associações 

setoriais são voltadas para a indústria em geral. 

Outra maneira de se relacionar com seus concorrentes é constituir uma nova 

empresa para comercializar os produtos, especialmente no mercado externo. A 

UNIFRANGO, da qual faz parte a empresa Gonçalves e Tortola (Frangos Canção), é 

um grupo que reúne 19 empresas do setor avícola do Paraná. A CPA Trading, da 

qual faz parte a Usina Santa Terezinha, é um grupo que reúne 10 empresas 

produtoras de álcool e açúcar. Nota-se que a participação na ABEMEL, na 

UNIFRANGO e na CPA Trading está centrada na exportação e que a participação 

em associações setoriais e empresas implica em relacionamentos indiretos com os 

concorrentes, ou seja, há indícios de coopetição por meio da participação em 

associações setoriais e empresas. 

Tendo em vista que entre estas 8 empresas exportadoras, as quais participam 

de associações setoriais e outras empresas, as três maiores exportadoras são Usina 

Santa Terezinha, Gonçalves e Tortola (Frangos Canção) e Apiário Diamante (MDIC, 

2009a, 2010b), conclui-se que a participação em associações setoriais e empresas 

voltadas ao comércio exterior colabora mais com a elevação da posição competitiva 

de uma empresa do que a participação em associações setoriais não voltadas ao 

comércio exterior. 

A informação redundante é utilizada na realização de mudanças incrementais 

e uma de suas principais fontes, de acordo com McEvily e Zaheer (1999), são os 

laços fortes (GRANOVETTER, 1973), os quais facilitam a troca de informação de 

alta qualidade, conhecimento e recursos entre organizações. Neste caso entre as 

empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR) e as organizações com as quais 

elas mantem contato e ajudam a descobrir novas maneiras para explorar 

oportunidades que já são conhecidas ou que já existiam (SIMSEK; LUBATKIN; 

FLOYD, 2003). Ou seja, laços fortes permitem aprimorar o processo de 

internacionalização para os mercados externos já conhecidos. 

Tendo em vista o objetivo específico de caracterizar as redes de 

relacionamentos interorganizacionais das empresas exportadoras da cidade de 

Maringá (PR), os dados relacionais, coletados por meio do formulário, foram 

inseridos em um banco de dados no programa Ucinet 6 para configurar uma matriz 
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de afiliação (WASSERMAN; FAUST, 1999), a qual se referia aos relacionamentos 

das empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR) com instituições regionais. 

Redes de afiliação são two-mode, mas tem somente um conjunto de atores 

(neste caso as empresas exportadoras). O segundo modo em uma rede de afiliação 

é um conjunto de eventos (neste caso as instituições regionais) aos quais os atores 

pertencem. Os dados em uma rede de afiliação são os atores e os eventos; os 

eventos são definidos não sobre pares de atores, mas sobre subconjuntos de atores; 

cada subconjunto de atores é uma coleção de atores que participam de um evento 

específico (WASSERMAN; FAUST, 1999, p. 30).  

 Visando conseguir uma representação mais clara dos relacionamentos 

interorganizacionais das empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR), a 

matriz de dados relacionais foi analisada e deu origem a diversos mapas 

sociométricos (sociogramas).  

O sociograma, exposto na figura 2, representa as ligações entre as empresas 

exportadoras da cidade de Maringá (PR) e as instituições regionais. Como se pode 

observar, cinco instituições (Instituto Mercosul, Despachante Aduaneiro, Banco do 

Brasil, Trading e Alfândega ou aduana) se mostram mais centrais em relação a 

outras seis que estão localizadas em regiões mais periféricas da rede 

(Embaixada/consulado, CIN/FIEP, CEF, SEBRAE, SINDIMETAL e AIESEC). 

 



 124 

 
Legenda   
 Instituições 
 Empresas 
  

Figura 2 – Configuração da rede de relacionamentos entre empresas e instituições 
Fonte:dados da pesquisa 

 

O sociograma, exposto na figura 3, representa as ligações entre as empresas 

exportadoras da cidade de Maringá (PR) por tipo de exportação e as instituições 

regionais. Como se pode observar, as empresas exportadoras regulares tendem a 

ser mais centrais do que as empresas exportadoras esporádicas. 

O sociograma, exposto na figura 4, representa as ligações entre as empresas 

exportadoras da cidade de Maringá (PR) por porte (MDIC, 2010b) e as instituições 

regionais. Como se pode observar, as empresas exportadoras médias e grandes 

tendem a ser mais centrais do que as empresas exportadoras micro e pequenas. 
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Legenda   
 Instituições 
 Exportadoras regulares 
 Exportadoras esporádicas 
  

Figura 3 – Configuração da rede de relacionamentos entre empresas por tipo de exportação e 
instituições 
Fonte:dados da pesquisa 
 

 
Legenda   
 Instituições 
 Microempresas 
 Pequenas empresas 
 Médias empresas 
 Grandes empresas 
  

Figura 4 – Configuração da rede de relacionamentos entre empresas por porte e instituições 
Fonte:dados da pesquisa 
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O sociograma, exposto na figura 5, representa as ligações entre as 

microempresas exportadoras da cidade de Maringá (PR) (MDIC, 2010b) e as 

instituições regionais. Como se pode observar, as microempresas exportadoras se 

relacionam com quatro instituições centrais e uma periférica, e o despachante 

aduaneiro parece ser a instituição mais central tendo em vista que as duas 

microempresas se relacionam com ele. 

 

 
Legenda   
 Instituições 
 Microempresas 
  

Figura 5 – Configuração da rede de relacionamentos entre microempresas e instituições 
Fonte:dados da pesquisa 

 

O sociograma, exposto na figura 6, representa as ligações entre as pequenas  

empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR) (MDIC, 2010b) e as instituições 

regionais. Como se pode observar, as pequenas empresas exportadoras tendem a 

se relacionar com cinco instituições mais centrais e com o SEBRAE, uma instituição 

mais periférica. 
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Legenda   
 Instituições 
 Pequenas empresas 
  

Figura 6 – Configuração da rede de relacionamentos entre pequenas empresas e instituições 
Fonte:dados da pesquisa 

 

O sociograma, exposto na figura 7, representa as ligações entre as médias 

empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR) (MDIC, 2010b) e as instituições 

regionais. Como se pode observar, as médias empresas exportadoras tendem a se 

relacionar tanto com as instituições mais centrais quanto com as periféricas. 

O sociograma, exposto na figura 8, representa as ligações entre as grandes 

empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR) (MDIC, 2010b) e as instituições 

regionais. Como se pode observar, as grandes empresas exportadoras tendem a se 

relacionar tanto com as instituições mais centrais quanto com algumas periféricas. 
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Legenda   
 Instituições 
 Médias empresas 
  

Figura 7 – Configuração da rede de relacionamentos entre médias empresas e instituições 
Fonte:dados da pesquisa 
 
 
 

 
Legenda   
 Instituições 
 Grandes empresas 
  

Figura 8 – Configuração da rede de relacionamentos entre grandes empresas e instituições 
Fonte:dados da pesquisa 
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Tendo em vista as instituições nomeadas como embaixada/consulado, 

despachante aduaneiro e trading não representavam uma única organização, optou-

se por retirá-las da análise e refazer o sociograma, exposto na figura 9, o qual 

representa as ligações entre as empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR) e 

as instituições regionais. Como se pode observar, três instituições (Instituto 

Mercosul, Banco do Brasil e Alfândega ou aduana) se mostram mais centrais em 

relação a outras cinco que estão localizadas em regiões mais periféricas da rede 

(CIN/FIEP, CEF, SEBRAE, SINDIMETAL e AIESEC). 

 

 
Legenda   
 Instituições 
 Empresas 
  

Figura 9 – Configuração da rede de relacionamentos entre empresas e instituições após 
exclusão de três instituições 
Fonte: dados da pesquisa 

 

O sociograma, exposto na figura 10, representa as ligações entre as 

empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR) por tipo de exportação e as 

instituições regionais. Como se pode observar, as empresas exportadoras regulares 

tendem a ser mais centrais do que as empresas exportadoras esporádicas. Note que 

a Ebex, empresa exportadora esporádica, fica totalmente isolada, quando o 

despachante aduaneiro e outras duas instituições são retiradas do sociograma.  
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Legenda   
 Instituições 
 Exportadoras regulares 
 Exportadoras esporádicas 
  

Figura 10 – Configuração da rede de relacionamentos entre empresas por tipo de exportação e 
instituições após exclusão de três instituições 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Os tipos de recursos que uma instituição poderia fornecer eram os seguintes: 

recursos físicos, recursos organizacionais, experiência internacional, recursos 

tecnológicos, recursos financeiros, recursos humanos, conhecimento de mercado 

externo e recursos de reputação. Destes oito tipos de recursos somente os cinco 

últimos foram identificados por meio do formulário, sendo que os recursos 

tecnológicos foram citados uma única vez, ou seja, uma empresa exportadora citou 

uma instituição como fornecedora deste tipo de recurso. 

A maioria das empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR) obtém os 

recursos financeiros junto ao Banco do Brasil e algumas junto à Caixa Econômica 

Federal (CEF) (vide figura 11), ou seja, somente 3 empresas não obtêm recursos 

nestas instituições. Por meio do formulário não foi possível identificar onde a Stevia 

Farma e a Unimag Colchões obtêm recursos financeiros. A Ebex obtém recursos 

financeiros junto ao Banco Real. 

Apenas doze empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR) obtêm 

recursos humanos por meio de cinco instituições. Banco do Brasil, SINDIMETAL, 

SEBRAE, Instituto Mercosul e AIESEC (vide figura 12) fornecem recursos humanos, 

principalmente treinamentos que desenvolvem as habilidades individuais. 
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Legenda   
 Instituições 
 Empresas 
  

Figura 11 – Instituições que fornecem recursos financeiros 
Fonte:dados da pesquisa 

 

 
Legenda   
 Instituições 
 Empresas 
  

Figura 12 – Instituições que fornecem recursos humanos 
Fonte:dados da pesquisa 
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A maioria (30) das empresas da cidade de Maringá (PR) obtém conhecimento 

de mercado externo por meio de nove instituições. As únicas instituições que não 

fornecem este tipo de recurso são: a CEF e a AIESEC (vide figura 13). Por meio do 

formulário não foi possível identificar onde a Stevia Farma obtém conhecimento de 

mercado externo. 

 

 
Legenda   
 Instituições 
 Empresas 
  

Figura 13 – Instituições que fornecem conhecimento de mercado externo 
Fonte:dados da pesquisa 

 

Dezesseis das trinta e uma empresas da cidade de Maringá (PR) que 

compõem a amostra desta pesquisa obtêm recursos de reputação por meio de 

quatro instituições: Instituto Mercosul, CIN/FIEP, SINDIMETAL e despachante 

aduaneiro (vide figura 14). 

Entre as cinco instituições (despachante aduaneiro, Banco do Brasil, Instituto 

Mercosul, alfândega ou aduana e trading) que apresentam maior grau de 

centralidade (vide tabelas 17 e 18), três fornecem mais de um tipo de recurso às 

empresas exportadoras de Maringá (PR), a saber: despachante aduaneiro 

(conhecimento de mercado externo e recursos de reputação), Banco do Brasil 

(recursos financeiros, recursos humanos e conhecimento de mercado externo) e 

Instituto Mercosul (recursos humanos, conhecimento de mercado externo e recursos 
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de reputação). Parece que a centralidade das instituições regionais está associada à 

quantidade de tipos de recursos fornecidos. 

 

 
Legenda   
 Instituições 
 Empresas 
  

Figura 14 – Instituições que fornecem recursos de reputação 
Fonte:dados da pesquisa 
 

A obtenção de recursos por meio das instituições regionais parece ilustrar o 

conceito de capacidades dinâmicas. Uma empresa é possuidora de capacidades 

dinâmicas quando consegue construir, integrar ou reconfigurar recursos (HELFAT; 

PETERAF, 2003; TEECE; PISANO, SHUEN, 1992), ou seja, consegue alterar sua 

base de recursos (EISENHARDT; MARTIN, 2000). 

 

 

4.3.4.2  Cálculos de centralidade 

 
 

Uma das principais finalidades do uso de sociogramas na análise de redes é 

a identificação dos atores mais importantes na rede e a medida de centralidade é 

uma das maneiras para quantificar esta importância (WASSERMAN; FAUST, 1999). 
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Visando quantificar a importância das empresas exportadoras da cidade de Maringá 

(PR) e das instituições regionais, diversos cálculos de centralidade foram efetuados.  

Inicialmente, foi calculado o grau de centralidade que cada empresa 

exportadora maringaense tem, ou seja, qual o número de contatos que cada 

empresa tem com as instituições regionais. As quatro empresas que apresentaram 

maior grau de centralidade foram Indel, Millenium, Recco (Lingerie) e Incoparts, com 

oito contatos. Entre os casos estudados, a empresa que mais se destacou foi a ZM 

Bombas, com sete contatos. A Ebex apresentou o menor grau de centralidade, ou 

seja, um único contato com o despachante aduaneiro (vide tabela 19). 
 
Tabela 19 – Grau de centralidade das empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR) 
Empresas  Grau de centralidade 
Indel 8 
Millenium 8 
Recco (Lingerie) 8 
Incoparts 8 
ZM Bombas 7 
Volffer 7 
Gonçalves e Tortola 7 
Usina Sta Terezinha 7 
Stevia Farma 7 
Colbras 7 
Recco (Praia) 7 
Apiário Diamante  6 
Visolux 6 
3G Uniformes 6 
Máquinas Limeira 5 
Maxbelt 5 
Master Ink 5 
Nutrimilho 5 
Spraytec 5 
Maquira 5 
Modulaque 4 
Tropiso 4 
Garmon 4 
Semix 3 
Antenas Aquário 3 
Gemoto 3 
Purific 3 
Unimag Colchões 3 
Interiores/Le Cadeau 2 
Apitec 2 
Ebex 1 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 Visando confirmar a aparente centralidade de algumas instituições revelada 

pelo sociograma retratado na figura 2, foram realizados dois cálculos de 
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centralidade. Primeiro, foi calculado o grau de centralidade das instituições regionais, 

levando em consideração com quantas empresas exportadoras da cidade de 

Maringá (PR) elas se relacionam. Este cálculo confirma a centralidade aparente no 

sociograma das seguintes instituições: Despachante Aduaneiro, Banco do Brasil, 

Instituto Mercosul, alfândega ou aduana e trading (vide tabela 20). 

 
Tabela 20 – Grau de centralidade das instituições regionais 
Instituições regionais Grau de centralidade 
Despachante Aduaneiro 29 
Banco do Brasil 28 
Instituto Mercosul 23 
Alfândega ou aduana 18 
Trading 17 
CIN/FIEP 11 
SEBRAE 10 
Embaixada/consulado 08 
CEF 07 
SINDIMETAL 07 
AIESEC 03 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 Segundo, foi calculado o grau de centralidade das instituições regionais, 

levando em consideração a frequência dos contatos das empresas exportadoras da 

cidade de Maringá (PR) com estas instituições regionais, ou seja, a importância foi 

ponderada pela frequência dos contatos. Este cálculo confirma a centralidade 

aparente no sociograma das seguintes instituições: Despachante Aduaneiro, Banco 

do Brasil, Instituto Mercosul, alfândega ou aduana e trading (vide tabela 21). 
 
Tabela 21 – Grau de centralidade das instituições regionais ponderado pela frequência dos 
contatos 
Instituições regionais Grau de centralidade 
Banco do Brasil 121 
Despachante Aduaneiro 117 
Instituto Mercosul 063 
Alfândega ou aduana 054 
Trading 045 
CIN/FIEP 029 
CEF 025 
SEBRAE 018 
SINDIMETAL 018 
Embaixada/consulado 017 
AIESEC 010 
Fonte: dados da pesquisa 
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Os dois cálculos realizados, visando confirmar a aparente centralidade de 

algumas instituições, revelada pelo sociograma retratado na figura 2, (1) o grau de 

centralidade das instituições regionais, levando em consideração com quantas 

empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR) elas se relacionam (tabela 20), e 

(2) o grau de centralidade das instituições regionais, levando em consideração a 

frequência dos contatos das empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR) com 

estas instituições regionais (tabela 21), confirmam a centralidade aparente no 

sociograma das seguintes instituições: Despachante Aduaneiro, Banco do Brasil, 

Instituto Mercosul, alfândega ou aduana e trading. Ocorre uma inversão na ordem do 

grau de centralidade do primeiro para o segundo cálculo. Despachante Aduaneiro 

passa de primeiro para segundo lugar e o Banco do Brasil passa de segundo para 

primeiro lugar. 

Tendo em vista que as instituições nomeadas como embaixada/consulado, 

Despachante Aduaneiro e trading não representavam uma única organização, optou-

se por retirá-las e refazer o cálculo do grau de centralidade das empresas 

exportadoras da cidade de Maringá (PR). 

Primeiro, foi calculado o grau de centralidade que cada empresa exportadora 

maringaense tem, ou seja, qual o número de contatos que cada empresa tem com 

outras empresas por meio das instituições regionais. As seis empresas que 

apresentaram maior grau de centralidade foram Millenium, Indel, Incoparts, Recco 

(Praia), Recco (Lingerie) e ZM Bombas (um dos casos estudados). Outro caso 

estudado que se destacou foi o Apiário Diamante. A Ebex apresentou grau de 

centralidade zero porque seu único contato, Despachante Aduaneiro, foi eliminado 

do cálculo (vide tabela 22).  

Segundo, foi calculado o grau de centralidade de cada empresa exportadora 

maringaense, considerando o número de instituições regionais, ou seja, além do 

número de contatos que cada empresa tem com outras empresas por meio das 

instituições regionais, somou-se o número de contatos que as empresas têm com as 

instituições regionais. As seis empresas que apresentaram maior grau de 

centralidade foram Millenium, Indel, Incoparts, ZM Bombas (um dos casos 

estudados), Recco (Praia) e Recco (Lingerie). Outro caso estudado que se destacou 

foi o Apiário Diamante. A Ebex apresentou grau de centralidade zero porque seu 

único contato, Despachante Aduaneiro, foi eliminado do cálculo (vide tabela 23). 
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Tabela 22 – Grau de centralidade das empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR) com a 
exclusão de três instituições 
Empresas  Grau de centralidade 
Millenium 91 
Indel 88 
Incoparts 87 
Recco (Praia) 85 
Recco (Lingerie) 85 
ZM Bombas 84 
Colbras 78 
Apiário Diamante  76 
Gonçalves e Tortola 76 
Stevia Farma 76 
Volffer 74 
Visolux 72 
Modulaque 66 
Maxbelt 66 
Maquira 66 
Usina Sta Terezinha 65 
Master Ink 64 
3G Uniformes 64 
Máquinas Limeira 55 
Spraytec 53 
Antenas Aquário 49 
Purific 49 
Nutrimilho 46 
Garmon 45 
Semix 44 
Tropiso 36 
Gemoto 33 
Unimag Colchões 31 
Interiores/Le Cadeau 27 
Apitec 27 
Ebex 0 
Fonte: dados da pesquisa 
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Tabela 23 – Grau de centralidade das empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR), com 
a exclusão de três instituições, considerando o número de instituições regionais 
Empresas  Grau de centralidade 
Millenium 97 
Indel 94 
Incoparts 93 
ZM Bombas 90 
Recco (Praia) 90 
Recco (Lingerie) 90 
Colbras 83 
Apiário Diamante  80 
Gonçalves e Tortola 80 
Stevia Farma 80 
Volffer 79 
Visolux 76 
Modulaque 69 
Maxbelt 69 
Maquira 69 
Usina Sta Terezinha 69 
Master Ink 68 
3G Uniformes 68 
Máquinas Limeira 58 
Spraytec 56 
Antenas Aquário 51 
Purific 51 
Nutrimilho 49 
Garmon 48 
Semix 46 
Tropiso 38 
Gemoto 35 
Unimag Colchões 33 
Interiores/Le Cadeau 28 
Apitec 28 
Ebex 0 
Fonte: dados da pesquisa 

 
 
 Ao comparar os três cálculos realizados do grau de centralidade das 

empresas da cidade de Maringá (PR) (vide tabelas 19, 22 e 23), observa-se que: (1) 

as onze primeiras empresas pouco variam; quando o cálculo de centralidade é 

realizado considerando todas as instituições regionais, a Usina Santa Terezinha faz 

parte das onze empresas (tabela 19); quando o cálculo de centralidade é realizado 

considerando somente oito instituições regionais, a Usina Santa Terezinha não faz 

parte das onze empresas e cede lugar ao Apiário Diamante (tabelas 22 e 23), isto 

decorre do fato de que a Usina se relaciona com as três instituições que foram 

retiradas para realizar o cálculo (embaixada/consulado, despachante aduaneiro e 

trading); (2) quando os cálculos de centralidade são realizados considerando 
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somente oito instituições regionais (tabelas 22 e 23), as onze primeiras empresas 

são exatamente as mesmas. A única diferença aparece quando o cálculo considera 

o número de instituições regionais (tabela 23), a ZM Bombas fica à frente da Recco 

(Praia) e da Recco (Lingerie). 

Vale ressaltar que das três empresas que compõem o estudo de casos 

múltiplos, duas empresas se destacam no que tange à centralidade: ZM Bombas e 

Apiário Diamante. Isto significa que estas empresas são importantes quando o 

assunto é internacionalização e reforça que a escolha destas empresas para o 

estudo de casos múltiplos foi adequada. 

 Em decorrência da análise da centralidade das empresas exportadoras da 

cidade de Maringá (PR), elaborou-se a seguinte hipótese. 

 H1: Existe uma relação positiva entre a centralidade e a exportação regular. 

Ou seja, as empresas exportadoras regulares são mais centrais que as 

empresas exportadoras esporádicas. A centralidade reflete a importância da 

empresa e, em geral, esta importância também está associada ao porte. Para 

controlar o possível efeito do porte na centralidade, o porte foi acrescentado ao 

modelo como variável de controle. Para possibilitar o uso do porte pelo critério do 

SEBRAE (2004), agruparam-se as micro e pequenas empresas em uma categoria e 

as médias e grandes empresas em outra categoria, eliminando os zeros. 

Para testar a hipótese, foi utilizada a técnica estatística GLM Univariado 

(Generalized Linear Model), presente no pacote estatístico SPSS 13.0. Esta técnica 

permite testar a hipótese de que as médias de uma variável dependente são 

diferentes entre grupos (variável independente). Além disso, diferente da One-Way 

ANOVA, é possível acrescentar ao modelo variáveis independentes de controle, 

categóricas e contínuas, o que permite um melhor refinamento das análises, pois a 

variância da variável dependente, que é compartilhada pelas variáveis de controle, é 

retirada antes da variância ser atribuída a variável independente que está sendo 

testada (CRAMER, 2006). O modelo a ser testado é apresentado abaixo. 

 

Centralidade = B0 + B1 Tipo de exportação  + B2 Porte SEBRAE  

 

Sendo que a centralidade é a variável dependente, B0 é o intercepto, Tipo de 

exportação é a variável independente a ser testada na hipótese e a variável Porte 

SEBRAE foi utilizada como variável de controle. Para testar o modelo foi feito 
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inicialmente o teste Levene de igualdade de variância entre os grupos. Como o teste 

não foi significativo a 90%, a hipótese de igualdade na variância entre os grupos foi 

corroborada, o que permite a realização do teste no modelo GLM. 

 Cumpre esclarecer que a hipótese foi testada duas vezes, cada vez utilizando 

um grau de centralidade diferente: Primeiro, foi utilizado o grau de centralidade que 

cada empresa exportadora maringaense tem, ou seja, qual o número de contatos 

que cada empresa tem com outras empresas por meio das instituições regionais 

(tabela 22). Segundo, foi utilizado o grau de centralidade que cada empresa 

exportadora maringaense tem, considerando o número de instituições regionais, ou 

seja, além do número de contatos que cada empresa tem com outras empresas por 

meio das instituições regionais, somou-se o número de contatos que as empresas 

têm com as instituições regionais (tabela 23). Os resultados dos dois testes de 

hipóteses (apêndice 8) mostram que a exportação regular está positivamente 

relacionada com a centralidade, quando controlada pelo porte. 

 Visando confirmar a aparente centralidade de algumas instituições revelada 

pelo sociograma retratado na figura 13, foi realizado mais um cálculo de 

centralidade. Este cálculo refere-se à centralidade das instituições regionais, levando 

em consideração para quantas empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR) 

elas fornecem conhecimento de mercado externo, recurso específico da 

internacionalização. Este cálculo confirma a centralidade aparente no sociograma 

das seguintes instituições: despachante aduaneiro, Instituto Mercosul, alfândega ou 

aduana e trading (vide tabela 24).   

 
Tabela 24 – Grau de centralidade das instituições regionais considerando o fornecimento de 
conhecimento de mercado externo 
Instituições regionais Grau de centralidade 
Despachante Aduaneiro 27 
Alfândega ou aduana 17 
Trading 16 
Instituto Mercosul 15 
SEBRAE 06 
Embaixada/consulado 05 
CIN/FIEP 05 
SINDIMETAL 02 
Banco do Brasil 02 
CEF 00 
AIESEC 00 
Fonte: dados da pesquisa 
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Ao comparar os três cálculos realizados do grau de centralidade das 

instituições regionais (vide tabelas 20, 21 e 24), observa-se que: entre as cinco 

instituições (Despachante Aduaneiro, Banco do Brasil, Instituto Mercosul, alfândega 

ou aduana e trading) que apresentam maior grau de centralidade (vide tabelas 20 e 

21), quatro (Despachante Aduaneiro, Instituto Mercosul, alfândega ou aduana e 

trading) também apresentam maior grau de centralidade quando se considera para 

quantas empresas exportadoras da cidade de Maringá (PR) elas fornecem 

conhecimento de mercado externo (vide tabela 24); somente o Banco do Brasil não 

aparece entre as instituições com maior grau de centralidade. 

Parece que o fato de fornecer conhecimento de mercado externo torna as 

instituições regionais mais centrais, ou seja, mais importantes para a 

internacionalização. Parece também que a centralidade do Banco do Brasil é 

decorrente do fato desta instituição apresentar a maior centralidade no que se refere 

ao fornecimento de recursos financeiros (vide figura 11). 

A informação não-redundante é utilizada na realização de mudanças radicais 

e uma de suas principais fontes são as instituições regionais (McEVILY; ZAHEER, 

1999). A participação em instituições regionais, tais como o Instituto Mercosul, 

aumenta a possibilidade de aquisição de capacidades competitivas, ou seja, novas 

informações e novas oportunidades no que se refere à internacionalização. 

Instituições regionais são essenciais para a descoberta de novos mercados 

externos. 
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5  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
 

Nesta seção, apresentam-se as principais conclusões deste trabalho, bem 

como recomendações para as empresas estudadas e assemelhadas, além de 

sugestões para pesquisas futuras. As conclusões versam sobre os assuntos já 

discutidos, cujo objetivo principal foi descrever como as empresas exportadoras da 

cidade de Maringá (PR), por meio de redes de relacionamentos 
interorganizacionais, acessam os recursos que viabilizam a internacionalização.  

Quanto à internacionalização, não foi possível separar as empresas 

exportadoras em dois grupos distintos de acordo com o tipo de processo de 

internacionalização gradual ou desde o início das operações. 

Nas empresas participantes da pesquisa de levantamento e nas três 

empresas objetos do estudo de casos múltiplos, ZM Bombas, Semix e Apiário 

Diamante, foram identificadas características tanto do processo de 

internacionalização gradual quanto do processo desde o início das operações. Por 

exemplo, o Apiário Diamante, indústria de beneficiamento de mel, cera de abelhas e 

derivados, foi fundado em 1994. Sua planta foi construída com a certificação do SIF, 

o que possibilitava a exportação. Portanto, o Apiário Diamante começou com uma 

estratégia internacional proativa, o que indica um processo de internacionalização 

desde o início das operações. Por outro lado, a primeira exportação foi realizada 6 

anos após sua fundação, o que indica um processo de internacionalização gradual. 

Acredita-se que a separação das empresas por tipo de processo de 

internacionalização é muito mais difícil de realizar em locais (países, estados e 

cidades) onde o avanço da globalização tem sido mais gradual, e quando as 

empresas não são grandes, mas micro, pequenas e médias empresas, tal como 

ocorre na cidade de Maringá (PR). 

Vale ressaltar que nas três empresas objetos do estudo de casos múltiplos, 

ZM Bombas, Semix e Apiário Diamante, entre as principais características do 

processo de internacionalização identificadas por meio do formulário, duas 

características referiam-se ao atributo “redes de parceiros de negócios”, o que reflete 

a importância das redes de relacionamentos interorganizacionais no processo de 

internacionalização. A centralidade revela a importância de um ator na rede e a 

exportação regular está positivamente relacionada com a centralidade, ou seja, 
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empresas exportadoras regulares são mais importantes quando o assunto é 

internacionalização. 

 Quanto aos recursos, foi observado nas entrevistas que os respondentes têm 

dificuldade de identificar quais recursos são importantes para a internacionalização. 

A palavra recursos parece ser sinônimo de recursos financeiros, ou seja, os 

entrevistados ao ouvir a palavra recursos, começavam a falar sobre recursos 

financeiros. 

Foi observado também na aplicação dos formulários que os respondentes 

tendem achar todos recursos importantes para a internacionalização da empresa, ou 

seja, eles parecem não saber distinguir quais recursos são importantes e quais não 

são. Os recursos específicos da internacionalização, conhecimento de mercado 

externo e experiência internacional, quando não possuídos antes de explorar o 

mercado exterior pela empresas estudadas, tendem a ser obtidos por meio de 

relacionamentos. Este fato reforça a importância das redes de relacionamentos 

interorganizacionais no processo de internacionalização no que tange à obtenção de 

recursos. 

 Quanto aos relacionamentos com organizações (empresas e cooperativas), 

as empresas exportadoras concentram seus relacionamentos na cadeia de valor, a 

qual inclui fornecedores e compradores. Estes relacionamentos tendem a ser 

imersos e frequentes, nos quais cada empresa representa somente um papel em 

relação à outra. Por meio desta rede de relacionamentos interorganizacionais 

circulam informações redundantes que permitem aprimorar o processo de 

internacionalização para os mercados externos já conhecidos. 

Um relacionamento interessante ocorre entre a Recco (lingerie) e a Recco 

(praia), o qual é caracterizado por laços imersos e frequentes, nos quais cada 

empresa representa mais de um papel em relação à outra. A Recco (lingerie) é 

cliente da Recco (praia) e a Recco (praia), por sua vez, é fornecedora da Recco 

(lingerie). Além disso, elas são parceiras uma da outra no que tange à exportação. A 

exportação conjunta parece aumentar o poder de barganha das empresas, ou seja, 

elas se tornam mais competitivas. Este fato reforça a importância dos 

relacionamentos interorganizacionais no processo de internacionalização. 

Quanto aos relacionamentos com instituições regionais, as empresas 

exportadoras tendem a se relacionar mais com cinco instituições: Instituto Mercosul, 

Despachante Aduaneiro, Banco do Brasil, trading e alfândega ou aduana. Ao 
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eliminar da análise as instituições embaixada/consulado, despachante aduaneiro e 

trading porque elas não representam uma única organização, as instituições que se 

destacam são: Instituto Mercosul, Banco do Brasil e alfândega ou aduana. As 

instituições regionais são uma das fontes de informações não redundantes, as quais 

possibilitam a descoberta de novos mercados externos. 

Todas as instituições regionais fornecem algum tipo de recurso às empresas 

exportadoras. Os principais tipos de recursos fornecidos são: recursos financeiros, 

recursos humanos, conhecimento de mercado externo e recursos de reputação. Três 

instituições fornecem mais de um recurso às empresas exportadoras: despachante 

aduaneiro (conhecimento de mercado externo e recursos de reputação), Banco do 

Brasil (recursos financeiros, recursos humanos e conhecimento de mercado externo) 

e Instituto Mercosul (recursos humanos, conhecimento de mercado externo e 

recursos de reputação). Isto significa dizer que se uma empresa mantém 

relacionamentos com o Banco do Brasil e com o Instituto Mercosul, ou com o Banco 

do Brasil e um despachante aduaneiro, consegue obter todos os recursos 

necessários à internacionalização. Parece que a centralidade (importância) das 

instituições regionais está associada à quantidade de tipos de recursos fornecidos. 

A importância do Instituto Mercosul para as empresas exportadoras da cidade 

de Maringá (PR) foi confirmada à medida que esta pesquisa se desenvolvia. Esta é a 

única instituição voltada ao comércio exterior sediada nesta cidade. Entre as 31 

empresas exportadoras estudadas, 23 afirmaram manter relacionamento com o 

Instituto. Entre os 5 tipos de recursos fornecidos (recursos financeiros, recursos 

humanos, conhecimento de mercado externo, recursos de reputação e recursos 

tecnológicos) pelas instituições regionais às empresas exportadoras, o Instituto 

Mercosul fornece 3 tipos de recursos (recursos humanos, conhecimento de mercado 

externo e recursos de reputação). Os cálculos de centralidade efetuados (vide 

tabelas 20, 21 e 24) confirmam a importância aparente do Instituto Mercosul 

revelada por meio dos sociogramas. 

A obtenção de recursos por meio de compra no mercado e por meio de 

relacionamentos interorganizacionais, quer seja com organizações (empresas e 

cooperativas), quer seja com instituições regionais, parece ilustrar o conceito de 

capacidades dinâmicas. 

A despeito dos objetivos específicos deste trabalho, um assunto merece ser 

destacado: a coopetição, ou seja, a existência de cooperação e competição entre 
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empresas concorrentes. Apesar de somente 4 empresas exportadoras terem citado 

seus concorrentes como organizações com as quais mantêm contato mais 

frequente, há indícios da existência de coopetição nestes relacionamentos. Oito 

empresas exportadoras citaram associações setoriais e empresas formadas por 

concorrentes como instituições com as quais mantêm contato mais frequente, ou 

seja, estas empresas mantêm contato com concorrentes por meio de instituições, 

portanto há indícios da existência de coopetição nestes relacionamentos.  

As principais contribuições teóricas são decorrentes da relação entre o 

processo de internacionalização e as redes de relacionamentos interorganizacionais. 

As empresas exportadoras regulares são mais centrais que as empresas 

exportadoras esporádicas. Isto significa que as empresas exportadoras regulares 

mantem mais relacionamentos interorganizacionais do que as esporádicas, ou seja, 

quanto maior o número de relacionamentos mantidos maior o envolvimento com o 

comércio exterior. Este fato reforça o pressuposto da sociologia econômica de que 

as ações econômicas estão imersas nas redes de relacionamentos, ou seja, reforça 

a imersão social. As empresas exportadoras, de maneira geral, mantem 

relacionamentos com outras organizações caracterizados por laços imersos, fortes e 

simples. As empresas exportadoras também mantem relacionamentos com 

instituições regionais, as quais são consideradas substitutas dos laços fracos. Os 

relacionamentos mantidos com organizações e instituições regionais reforçam o 

pressuposto da teoria de redes sociais que diferentes tipos de laços são necessários 

para que as empresas alcancem vantagem competitiva porque cada tipo de laço 

oferece oportunidades diferentes. Este trabalho também reforça que um dos 

benefícios da coopetição é a melhoria da posição competitiva das empresas no que 

tange a internacionalização. 

De acordo com as análises e conclusões apresentadas nesta pesquisa, 

algumas recomendações revelam-se convenientes para o aprofundamento dos 

assuntos estudados. Desta forma, para a realização de outros trabalhos, preconiza-

se essencialmente o seguinte elenco: (1) A replicação da parte quantitativa deste 

estudo no que tange à internacionalização em uma amostra maior de empresas 

exportadoras, especialmente em micro, pequenas e médias empresas para verificar 

se a dificuldade em separar as empresas por processo de internacionalização 

gradual e desde o início das operações se confirma; (2) A replicação da parte 

quantitativa deste estudo no que tange aos relacionamentos em um setor de 
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atividade, para verificar se existe a coopetição entre empresas concorrentes, por 

meio do contato direto com os concorrentes ou por meio de associações setoriais; 

(3) A realização de estudo exploratório para identificar quais recursos são 

importantes para a internacionalização das empresas, bem como quais tipos de 

relacionamentos fornecem quais recursos; (4) A realização de estudo para identificar 

como ocorre da internacionalização das micro, pequenas e médias empresas 

levando em consideração o Empreendedorismo Internacional; (5) A realização de 

estudo exploratório com o objetivo de propor um modelo para explicar como ocorre a 

internacionalização das micro, pequenas e médias empresas. 

Para as empresas exportadoras analisadas, pode-se sugerir o seguinte: (1) 

gerenciar de maneira estratégica seus relacionamentos com organizações 

(empresas e cooperativas) e instituições regionais, pois relacionamentos 

interorganizacionais são essenciais na obtenção de recursos que viabilizam a 

internacionalização; (2) manter diversos tipos de relacionamentos 

interorganizacionais, pois cada tipo de relacionamento fornece recursos diferentes, 

os quais são necessários à internacionalização. Relacionamentos caracterizados por 

contato frequente tendem a fornecer informações redundantes, as quais permitem 

aprimorar a internacionalização para mercados externos já conhecidos. 

Relacionamentos caracterizados por contatos menos frequentes e relacionamentos 

com instituições tendem a fornecer informações não redundantes, as quais permitem 

descobrir novos mercados a serem explorados. 

Além da realização desta pesquisa trazer contribuições práticas e teóricas, ela 

contribuiu sobremaneira para o processo de formação de pesquisadora da autora. 

Foi um longo processo de pesquisa, pontuado de inúmeras leituras, muitas 

discussões sobre os temas em questão, muitas visitas às empresas, além das 

inúmeras dificuldades enfrentadas. No entanto, a satisfação de realizar uma 

pesquisa é indescritível. É muito gratificante participar do processo de construção do 

conhecimento. 
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APÊNDICE 1 – População das empresas exportadoras 
 
Faixa de valor (US$) Empresa 
Acima de US$ 50 milhões USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA 
Acima de US$ 50 milhões BUNGE ALIMENTOS S/A 
Acima de US$ 50 milhões COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
Entre US$ 10 e 50 milhões GONCALVES & TORTOLA S/A 
Entre US$ 10 e 50 milhões JBS S/A 
Entre US$ 10 e 50 milhões SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA 
Entre US$ 10 e 50 milhões AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 
Entre US$ 10 e 50 milhões SOLABIA BIOTECNOLOGICA LTDA 
Entre US$ 1 e 10 milhões CHS DO BRASIL - COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA. 
Entre US$ 1 e 10 milhões AGRENCO DO BRASIL S.A. 
Entre US$ 1 e 10 milhões NOBLE BRASIL LTDA. 
Entre US$ 1 e 10 milhões COLBRAS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA 
Entre US$ 1 e 10 milhões APIARIO DIAMANTE-COMERCIAL EXPORTADORA LTDA 
Entre US$ 1 e 10 milhões CARGILL AGRICOLA S A 
Entre US$ 1 e 10 milhões INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
Entre US$ 1 e 10 milhões MEGHA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 
Entre US$ 1 e 10 milhões NUTRIMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
Entre US$ 1 e 10 milhões MBF EMBALAGENS LTDA. 
Entre US$ 1 e 10 milhões CPA TRADING S.A. 
Entre US$ 1 e 10 milhões MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
Até US$ 1 milhão SPRAYTEC FERTILIZANTES LTDA 
Até US$ 1 milhão DIESEL TECHNIC DO BRASIL LTDA 
Até US$ 1 milhão TROPISO EXPORTACOES INDUSTRIA MADEIREIRA LTDA 
Até US$ 1 milhão GERSON EUGENIO TUDELA 
Até US$ 1 milhão FA MARINGA LTDA 
Até US$ 1 milhão COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
Até US$ 1 milhão HIDRO METALURGICA ZM LTDA 
Até US$ 1 milhão COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
Até US$ 1 milhão SOLABIA DO BRASIL IND COM PRODUTOS BIOLOGICOS LTDA 
Até US$ 1 milhão VOLFFER MANUFATURA E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 
Até US$ 1 milhão PRESSURE COMPRESSORES LTDA - EPP 
Até US$ 1 milhão RECCO CONFECCOES LTDA 
Até US$ 1 milhão 3G INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA 
Até US$ 1 milhão ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A 
Até US$ 1 milhão COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
Até US$ 1 milhão EYKO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTD 
Até US$ 1 milhão STEVIAFARMA INDUSTRIAL S/A 
Até US$ 1 milhão COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
Até US$ 1 milhão W. S. KITUZE & MUNHOZ LTDA 
Até US$ 1 milhão F. R. DIAS & CIA LTDA 
Até US$ 1 milhão MODULAQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 
Até US$ 1 milhão APITEC MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA EPP 
Até US$ 1 milhão MILLENNIUM - INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOT 
Até US$ 1 milhão GEMOTO LTDA.. – EPP 
Até US$ 1 milhão RECCO RECCO & CIA LTDA 
Até US$ 1 milhão KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA 
Até US$ 1 milhão BRASILUMI - LUMINOSOS E ARTE VISUAL LTDA - EPP 
Até US$ 1 milhão SEMIX COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA -ME 
Até US$ 1 milhão INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LIMEIRA LTDA 
Até US$ 1 milhão M LAMON IMPLEMENTOS AGRICOLAS 
Até US$ 1 milhão VISOLUX COMUNICACAO E SINALIZACAO VISUAL LTDA 
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Até US$ 1 milhão INDEL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 
Até US$ 1 milhão VH COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 
Até US$ 1 milhão TECNO EMBALAGENS FARMACEUTICAS LTDA- EPP 
Até US$ 1 milhão COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL 
Até US$ 1 milhão MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 
Até US$ 1 milhão J C V PALMA & CIA LTDA ME 
Até US$ 1 milhão NOMA INDUSTRIA E COMERCIO,EXPORTACAO, IMPORTACAO DE PEC 
Até US$ 1 milhão DOMIMAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
Até US$ 1 milhão TRINOX INDUSTRIA E COM DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 
Até US$ 1 milhão INCOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTD 
Até US$ 1 milhão B S INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLAS LTDA 
Até US$ 1 milhão BRAZILIAN MIDDLE EAST TRADING S/A 
Até US$ 1 milhão GARMON - SUL AMERICA INDUSTRIAL LTDA. 
Até US$ 1 milhão GUSTAVO AUGUSTO SERPA ROCHA - EPP 
Até US$ 1 milhão ICOFEPAR - IND. E COM. DE FERRO E PLASTICOS LTDA 
Até US$ 1 milhão MASTER INK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 
Até US$ 1 milhão DISPARTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 
Até US$ 1 milhão UNIMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME 
Até US$ 1 milhão DECIO FERNANDES BARONI 
Até US$ 1 milhão EBEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 
Até US$ 1 milhão INTERIORES - COMERCIO E SERVICO ARTESANAL LTDA. 
Até US$ 1 milhão RECAMAIS RENOVADORA DE PNEUS LTDA-ME 
Até US$ 1 milhão P. R. ABUJANRA – EPP 
Até US$ 1 milhão PRINT BORDADOS LTDA – ME 
Até US$ 1 milhão PURIFIC DO BRASIL LTDA 
Até US$ 1 milhão QUALIDADE DE VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATU 
Até US$ 1 milhão CFK IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA 

Fonte: adaptado de MDIC (2009b) 
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APÊNDICE 2 – Amostra das empresas exportadoras 

Empresa home page principais produtos 
USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA http://www.usacucar.com.br/ açúcar e álcool 
GONCALVES & TORTOLA S/A http://www.frangoscancao.com.br/ frangos 
COLBRAS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA não possui site osso para cachorro 
APIARIO DIAMANTE-COMERCIAL EXPORTADORA LTDA http://www.supermel.com.br/ mel e produtos derivados 
NUTRIMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA http://www.nutrimilho.com.br/ produtos de milho 
MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA http://www.maxbelt.com.br/ correias transportadoras 
SPRAYTEC FERTILIZANTES LTDA não possui site adubos e fertilizantes 
TROPISO EXPORTACOES INDUSTRIA MADEIREIRA LTDA http://www.tropiso.com.br/  madeira beneficiada 
HIDRO METALURGICA ZM LTDA (ZM Bombas) http://www.zmbombas.com/site/br/ bombas hidráulicas 
VOLFFER MANUFATURA E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA http://www.volffer.com.br/website/index.php peças para caminhões 
RECCO CONFECCOES LTDA http://www.recco.com.br/ confecção de lingerie 
3G INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA http://www.3guniformes.com.br/default1024.htm confecção de uniformes profissionais 
STEVIAFARMA INDUSTRIAL S/A http://www.stevita.com.br/index_.php?host=ali adoçantes 
MODULAQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA http://www.modulaque.com.br/ móveis planejados 
APITEC MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA EPP http://www.apitec.com.br/ máquinas indústria alimentícia 
MILLENNIUM - INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS 
AUTOMOT http://www.mileniumbr.com.br/ equalizadores de pneus (cat's eye) 
GEMOTO LTDA. – EPP http://www.gemoto.com.br/ peças para motocicleta 
RECCO RECCO & CIA LTDA http://www.portalrecco.com.br/ confecção de artigos de praia 
KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA http://www.aquario.com.br/ antenas 
SEMIX COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA -ME http://www.semix.ind.br/ adubo, nutrição animal 
INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LIMEIRA LTDA http://www.maquinaslimeira.com.br/ máquinas de beneficiamento de grãos 
VISOLUX COMUNICACAO E SINALIZACAO VISUAL LTDA http://www.visolux.com.br/ arte visual 
INDEL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA http://www.indel.com.br/ eletrônicos e metalúrgicos 
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA http://www.maquira.com.br/2009/index.php produtos odontológicos 
INCOPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS http://www.incoparts.com.br/website/ peças automotivas e agrícolas 
GARMON - SUL AMERICA INDUSTRIAL LTDA. http://www.garmon.com.br/ plástico e produtos químicos 
MASTER INK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP http://www.masterink.com.br/ máquinas recarregadoras de cartucho e tonner 
UNIMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME http://www.unimagcolchoes.com.br/ colchões magnéticos 
EBEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME http://www.lunna.ind.br/ esponjas, lixas, touca de banho 
INTERIORES - COMERCIO E SERVICO ARTESANAL LTDA. http://www.curtumecasa.com.br/ revestimento de móveis em couro e acessórios 
PURIFIC DO BRASIL LTDA http://www.purific.com.br/ galões e purificadores de água 
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APÊNDICE 3 – Roteiro de entrevista 

 

Local da entrevista: 

Data da entrevista: 

Duração: início________ término _______ 

 

Perfil do respondente 

1. Nome:  

2. cargo/atividades que desempenha: 

3. tempo de trabalho na organização: 

4. grau de instrução: 

 

Perfil da empresa 

1. empresa  

2. setor 

3. data de fundação da empresa 

4. local de fundação 

5. empreendedores 

6. forma de constituição 

7. motivo da iniciativa 

8. formação e experiência do tomador de decisão (educação, experiência de 

trabalho, experiência fora do país: trabalho, intercâmbio, viagens de estudo) 

9. produtos e mercados na época 

10. fatos principais 

11. tamanho atual (número de empregados, vendas) 

12. experiência de pré-internacionalização (importação, importação de tecnologia, 

contratos internacionais, etc.) 

13.  tempo que está exportando 

14.  número de mercados exportadores 

15.  taxa de exportação (porcentagem de vendas ao exterior sobre a porcentagem 

total de vendas) 

16.  cinco principais mercadores exportadores e ano de entrada em cada um 
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Internacionalização – repetir para n países (em seqüência de entrada)  

1. país _________ 

2. O senhor poderia me contar como foi o processo de internacionalização para o 

país _________ 

 

 percepção do mercado externo 

a. oportunidade de crescimento, para busca de novas tecnologias, para 

busca de informações 

b. oportunidade lucrativa a curto (- 2 anos), médio (entre 2 e 5 anos) e 

longo prazo (+ 5 anos) 

c. atitude muito arriscada 

d. atendimento pedidos inesperados do exterior 

e. operação no mercado externo ocorre: por excesso de produção, em 

situações de saturação do mercado doméstico, para aproveitar a 

capacidade ociosa, quando há incentivo governamental local ou no 

exterior 

 

 condições e fatores que dificultaram as operações no exterior 

a. Falta de conhecimento de mercado e experiência internacional 

b. Recursos limitados (financeiros, físicos, humanos, organizacionais, 

tecnológicos e de reputação) 

c. Falta de relacionamentos 

d. variação cambial 

e. barreiras fiscais, tarifárias e não tarifárias (técnicas, sanitárias, 

ambientais, etc.) 

f. burocracia e documentação necessária 

g. cultura e idioma do país destino 

h. imagem do Brasil no exterior 

i. complexidade na gestão de operações internacionais 

j. risco do investimento 

k. sistemas e canais  de distribuição do país destino 

l. custos logísticos, de produção e de mão-de-obra no país destino 

m. legislação trabalhista do país destino 

n. blocos econômicos e acordos comerciais 



 168 

o. política controlada de remessa de lucros e dividendos 

p. sistemas judiciário e financeiro do país destino 

q. custos de adaptação de produtos às exigências internacionais 

(preferências, tecnologia, etc.) 

 

 condições e fatores que incentivaram as operações no exterior 

a. atender pedidos solicitados ou não 

b. seguir o cliente 

c. estabelecer mercados-alvo 

d. aumentar receitas, rentabilidade, lucratividade e market share global 

e. consolidar posição no mercado internacional 

f. minimizar risco do negócio 

g. garantir a sobrevivência do negócio 

h. ter alternativa à saturação/estagnação do mercado doméstico 

i. reagir a competidores globais 

j. explorar economias de escala (custos médios de longo prazo diminuem 

com o aumento da produção: geram maior eficiência) 

k. explorar economias de escopo (custo de produção conjunta é inferior 

ao custo de produção isolada de bens e serviços: geram sinergia) 

l. explorar nichos de mercado 

m. ampliar o ciclo de vida do produto 

n. buscar flexibilidade operacional 

o. atender aos clientes consumidores no pré e pós-venda 

p. adquirir competências essenciais para inovação e diversificação de 

produtos e serviços 

q. ter acesso a canais de distribuição, recursos especializados (capital, 

mão-de-obra, etc.), cadeias de suprimentos e fontes de informação 

r. Buscar sinergia 

s. Usufruir incentivos fiscais e tarifários (locais e internacionais) 

t. Usufruir incentivos ao IDE (locais e internacionais) 

 

 condições e fatores que facilitaram as operações no exterior 

a. proximidade geográfica, com a cultura e o idioma do país destino 

b. densidade populacional/dimensão do mercado destino 
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c. estabilidade econômica e política do mercado destino 

d. estabilidade econômica e política do mercado local 

e. índice de crescimento econômico do país destino 

f. grau de eficiência do sistema judiciário do país destino 

g. rede de contatos com instituições públicas e privadas do país destino 

h. disponibilidade e qualificação da mão-de-obra no país destino 

i. custos de produção, mão de obra, logísticos no país destino 

j. blocos econômicos e acordos comerciais 

k. legislações fiscal, tributária e trabalhista favoráveis no país destino 

l. legislação de proteção à propriedade no país destino (marcas, 

patentes, etc.) 

m. tradição do país no setor de interesse 

n. existência de parceiros potenciais no país destino 

 

 recursos necessários para efetivar a internacionalização 

a. financeiros 

b. físicos (incluindo tecnologia física) 

c. humanos 

d. organizacionais 

e. tecnológicos conceituais 

f. de reputação 

g. conhecimento de mercado e experiência internacional 

 

 local de obtenção dos recursos 

a. na própria empresa 

b. no mercado 

c. por meio dos relacionamentos 

 

 relacionamentos significativos que possam ter influenciando a 

internacionalização 

 

 tipo de relacionamento 

a. fornecedor 
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b. comprador 

c. concorrente 

d. parceiro 

e. instituições regionais: centros de assistência técnica, centros de 

treinamento e institutos de pesquisa 

f. outro 

 

 Influência do relacionamento na internacionalização 

a. Informações redundantes ou não 

b. Conhecimentos (especialmente conhecimento de mercado e 

experiência internacional) 

c. Recursos (financeiros, físicos, humanos, organizacionais, tecnológicos 

e de reputação) 

d. Oportunidades 

e. Legitimidade 
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APÊNDICE 4 – Formulário sobre internacionalização, recursos e redes 
 
Estou realizando uma pesquisa sobre as organizações exportadoras maringaenses. Essa 
pesquisa é o estudo de minha tese de doutorado e fruto de um árduo trabalho de quatro 
anos como aluna no Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) sob a orientação do professor Doutor Sergio Bulgacov. 
 
Portanto, peço sua colaboração por meio do preenchimento do questionário a seguir. O 
preenchimento desse documento não irá tomar mais do que quinze minutos de seu tempo. 
O Instituto Mercosul já vêm colaborando e apoiando esse estudo. 
 
Conto com sua colaboração. 
 
Fabiane Cortez Verdu 
(44) 3261-4906 
(44) 8801-1630  
 
 
Internacionalização 
As questões abaixo buscam identificar como foi o processo de internacionalização de sua 
organização. Indique seu grau de concordância com cada uma das afirmações abaixo. 
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O mercado doméstico (Brasil) foi desenvolvido antes de o mercado externo ser explorado.  1 2 3 4 5 
O(s) dirigente(s) tinha(m) experiência anterior em mercados externos. 1 2 3 4 5 
Os mercados internacionais foram desenvolvidos um após o outro, e não ao mesmo tempo. 1 2 3 4 5 
Muitos mercados internacionais foram desenvolvidos ao mesmo tempo. 1 2 3 4 5 
O ritmo da internacionalização foi rápido, ou seja, a internacionalização ocorreu em até dois 
anos após a fundação da organização. 

1 2 3 4 5 

Os primeiros mercados externos desenvolvidos eram culturalmente mais parecidos com o 
Brasil. 

1 2 3 4 5 

A aprendizagem sobre como internacionalizar ocorreu rapidamente. 1 2 3 4 5 
A internacionalização é parte fundamental da estratégia da empresa. 1 2 3 4 5 
O uso das tecnologias da informação e da comunicação permite que a organização conheça 
e aprenda sobre o mercado global. 

1 2 3 4 5 

As redes de parceiros de negócios foram utilizadas nos estágios iniciais da 
internacionalização e foram gradualmente substituídas pelos recursos próprios da empresa. 

1 2 3 4 5 

Desenvolvimento rápido de alcance global requer rápida e ampla rede de parceiros. 1 2 3 4 5 
A internacionalização ocorreu no início das atividades da organização porque isto é crucial 
para o sucesso. 

1 2 3 4 5 

Os mercados doméstico e internacional foram desenvolvidos ao mesmo tempo. 1 2 3 4 5 
O(s) dirigente(s) não tinha(m) experiência anterior em mercados externos. 1 2 3 4 5 
O ritmo da internacionalização foi Devagar, ou seja, a internacionalização ocorreu depois de 
dois anos da fundação da organização. 

1 2 3 4 5 

A aprendizagem sobre como internacionalizar ocorreu vagarosamente, ou seja, ocorreu à 
medida que a experiência foi sendo acumulada.  

1 2 3 4 5 

O uso das tecnologias da informação e da comunicação não é essencial para que a 
organização conheça e aprenda sobre o mercado global. 

1 2 3 4 5 

A internacionalização ocorreu devagar porque a rapidez não é crucial para o sucesso. 1 2 3 4 5 
Os primeiros mercados externos desenvolvidos eram culturalmente diferentes do Brasil. 1 2 3 4 5 
A internacionalização não é parte fundamental da estratégia da empresa. 1 2 3 4 5 
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Recursos 
As questões abaixo buscam identificar quais recursos são importantes para a 
internacionalização. Indique a importância de cada um dos recursos, se a empresa o 
possuía antes de explorar o mercado externo e caso a empresa não o possuísse, 
onde recurso foi obtido (com outras empresas por meio de compra no mercado ou 
por meio de relacionamentos). 
 
  Importância para a 

internacionalização 
Possuído 
pela 
empresa 
antes de 
explorar o 
mercado 
exterior? 

Se 
utilizado e 
não 
possuído, 
onde foi 
obtido? 

Tipo de 
recurso 

Indicador     
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Capital dos empreendedores 1 2 3 4 5 S N M R 
Capital dos bancos 1 2 3 4 5 S N M R 
Retenção de ganhos 1 2 3 4 5 S N M R 
Fluxo de caixa 1 2 3 4 5 S N M R 
Empréstimos 1 2 3 4 5 S N M R 

R
ec

ur
so

s 
fin

an
ce

iro
s 

Outro. Especificar 
_________________________ 
 

1 2 3 4 5 S N M R 

Fábrica/planta 1 2 3 4 5 S N M R 
Equipamentos/máquinas 1 2 3 4 5 S N M R 
Prédios 1 2 3 4 5 S N M R 
Estoques 1 2 3 4 5 S N M R 
Instalações para serviços e 
distribuição 

1 2 3 4 5 S N M R 

Localização geográfica 1 2 3 4 5 S N M R 
Acesso à matéria prima 1 2 3 4 5 S N M R 

R
ec

ur
so

s 
fís

ic
os

 
(te

cn
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og
ia

 fí
si

ca
) 

Outro. Especificar 
_________________________ 
 

1 2 3 4 5 S N M R 

Treinamento 1 2 3 4 5 S N M R 
Experiência 1 2 3 4 5 S N M R 
Julgamento 1 2 3 4 5 S N M R 
Inteligência 1 2 3 4 5 S N M R 
Insights (percepção, intuição) 1 2 3 4 5 S N M R 

R
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ur
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s 
hu

m
an

os
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s 
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Outro. Especificar 
_________________________ 
 

1 2 3 4 5 S N M R 

Estrutura formal da empresa 1 2 3 4 5 S N M R 
Sistemas formais e informais de 
planejamento, controle e 
coordenação (tais como 
sistemas de controle de 
qualidade, sistemas de 
gerenciamento de dinheiro de 
curto prazo e modelos 
financeiros corporativos) 

1 2 3 4 5 S N M R 

R
ec

ur
so

s 
or

ga
ni

za
ci

on
ai

s 

Cultura organizacional (valores, 
crenças, pressupostos e 
símbolos) 

1 2 3 4 5 S N M R 
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  Importância para a 
internacionalização 

Possuído 
pela 
empresa 
antes de 
explorar o 
mercado 
exterior? 

Se 
utilizado e 
não 
possuído, 
onde foi 
obtido? 

Tipo de 
recurso 

Indicador     
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Relacionamentos com 
compradores 

1 2 3 4 5 S N M R 

Relacionamentos com 
fornecedores 

1 2 3 4 5 S N M R 

Relacionamentos com parceiros 1 2 3 4 5 S N M R 
Relacionamentos com 
concorrentes 

1 2 3 4 5 S N M R 

Relacionamentos com 
instituições (tais como  Instituto 
Mercosul/ACIM, AIESEC, 
embaixada e ou consulado, 
CIN/FIEP, SEBRAE, CEF, 
SINDIMETAL, Banco do Brasil, 
Trading, alfândega ou aduana, 
despachante aduaneiro) 

1 2 3 4 5 S N M R 

 

Outro. Especificar 
_________________________ 
 

1 2 3 4 5 S N M R 

C
on

he
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to
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rn
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Informações sobre os mercados 
e as operações nestes 
mercados 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 S N M R 

E
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na
l Experiência internacional da(s) 

pessoa(s) envolvida(s) com a 
internacionalização 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 S N M R 

Produtos de alta qualidade 
 

1 2 3 4 5 S N M R 

Tecnologia que favorece os 
custos de produção 
 

1 2 3 4 5 S N M R 

R
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Outro. Especificar 
_________________________ 
 

1 2 3 4 5 S N M R 

Reputação da empresa 
 
 

1 2 3 4 5 S N M R 

R
ec

ur
so

s 
de

 
re

pu
ta

çã
o 

Reputação da marca 
 
 

1 2 3 4 5 S N M R 



Redes 
A seguir indique de 3 a 6 organizações (empresas e cooperativas) com as quais sua organização mantém contato mais freqüente. 
Na seqüência, indique também as características do relacionamento (confiança, troca de informação refinada e resolução de 
problemas em conjunto), a freqüência dos contatos e o tipo de relacionamento. 

 
Confiança existente 
no relacionamento – 
escolha  
uma das alternativas 
 

Troca de informação 
refinada – escolha  
uma das alternativas 

Resolução de 
problemas em 
conjunto – escolha  
uma das alternativas 

Freqüência dos  
contatos – escolha  
uma das alternativas 

Tipo de 
relacionamento 
 – escolha quantas  
alternativas forem 
necessárias 

Nome da organização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N

ão
 e

xi
st

e 
co

nf
ia

nç
a 

   M
ui

ta
 c

on
fia

nç
a 

N
ão

 e
xi

st
e 

tr
oc

a 

   M
ui

ta
 tr

oc
a 

N
ão

 e
xi

st
e 

re
so

lu
çã

o 
em

 c
on

ju
nt

o 

   M
ui

ta
 re

so
lu

çã
o 

em
 c

on
ju

nt
o 

M
ui

to
 e

sp
or

ád
ic

o 
 

Es
po

rá
di

co
  

N
em

 e
sp

or
ád

ic
o 

ne
m

  f
re

qü
en

te
 

Fr
eq

üe
nt

e 
  

M
ui

to
 fr

eq
üe

nt
e 

  

co
m

pr
ad

or
 

fo
rn

ec
ed

or
 

pa
rc

ei
ro

 

co
nc

or
re

nt
e 

O
ut

ro
. Q

ua
l?

 _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 

1. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 c f p cc o 
2. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 c f p cc o 
3. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 c f p cc o 
4. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 c f p cc o 
5. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 c f p cc o 
6. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 c f p cc o 
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Indique se sua organização se relaciona ou não com as instituições abaixo relacionadas. Caso exista relacionamento, indique 
também a freqüência dos contatos, qual tipo de recurso necessário à internacionalização que esta instituição fornece e por fim, 
especifique o recurso fornecido.  
 
 
 
 
 

Sua organização se 
relaciona com esta 
instituição? 

Se sim, qual a freqüência 
dos  
contatos – escolha  
uma das alternativas 

Qual tipo de recurso necessário à 
internacionalização esta instituição fornece? – 
escolha quantas alternativas forem necessárias 

Especifique o recurso 
fornecido 

Nome da instituição 
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1. Instituto Mercosul/ACIM S N 1 2 3 4 5 rfin rfis rh ro cm ei rt rr  
2. Embaixada/consulado S N 1 2 3 4 5 rfin rfis rh ro cm ei rt rr  
3. CIN/FIEP S N 1 2 3 4 5 rfin rfis rh ro cm ei rt rr  
4. CEF S N 1 2 3 4 5 rfin rfis rh ro cm ei rt rr  
5. Despachante aduaneiro S N 1 2 3 4 5 rfin rfis rh ro cm ei rt rr  
6. SEBRAE S N 1 2 3 4 5 rfin rfis rh ro cm ei rt rr  
7. SINDIMETAL S N 1 2 3 4 5 rfin rfis rh ro cm ei rt rr  
8. AIESEC S N 1 2 3 4 5 rfin rfis rh ro cm ei rt rr  
9. Banco do Brasil S N 1 2 3 4 5 rfin rfis rh ro cm ei rt rr  
10. Trading S N 1 2 3 4 5 rfin rfis rh ro cm ei rt rr  
11. Alfândega ou aduana S N 1 2 3 4 5 rfin rfis rh ro cm ei rt rr  
12. Outra. Qual? 
_____________________ 
 

S N 1 2 3 4 5 rfin rfis rh ro cm ei rt rr  

Dados do respondente Nome: _______________________Cargo: _____________________ Telefone p/contato: __________________ 
Organização: __________________________ (   ) Ind. (   ) Com./Serv. Exp.(   ) esporádico (   ) regular Porte: número de empregados: ______  
valor anual exportado US$ ___________________ receita bruta anual ___________________ % vendas exterior s/ vendas totais __________ 



APÊNDICE 5 – Critérios para classificação de empresas quanto ao porte 
 
 

Indústria Comércio e Serviços Porte Empresa 
Número de 

empregados 
Valor exportado Número de 

empregados 
Valor exportado 

Micro Até 10 Até US$ 400 mil Até 5 Até US$ 200 mil 
Pequena De 11 a 40 Até US$ 3,5 

milhões 
De 6 a 30 Até US$ 1,5 

milhões 
Média De 41 a 200 Até US$ 20 

milhões 
De 31 a 80 Até US$ 7 

milhões 
Grande Mais de 200 Mais de US$ 20 

milhões 
Mais de 80 Mais de US$ 7 

milhões 
Quadro 11 - Critérios para definir porte de empresa 
Fonte: MDIC (2010b) 
Nota: Caso uma empresa enquadre-se ao mesmo tempo em critérios de portes diferentes, é 
classificada no critério maior. 
 
 
 

Indústria Comércio e Serviços Porte empresa 
Número de empregados Número de empregados 

Micro Até 19 Até 9 
Pequena De 20 a 99 De 10 a 49 
Média De 100 a 499 De 50 a 99 
Grande Mais de 500 Mais de 100 
Quadro 12 - Critérios de classificação de empresas quanto ao número de empregados 
Fonte: SEBRAE (2004) 
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APÊNDICE 6 – Teste qui-quadrado 
 
 

Teste qui-quadrado – Porte SEBRAE duas categorias 
  

portsebC  Porte Sebrae duas 
categorias 

 MicroPequena MediaGrande Total 
esporádico 9 3 12 tipoexport 
regular 9 10 19 

Total 18 13 31 
 

Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 2,306(b) 1 ,129     
Continuity 
Correction(a) 1,311 1 ,252     

Likelihood Ratio 2,382 1 ,123     
Fisher's Exact Test       ,158 ,126 
Linear-by-Linear 
Association 2,232 1 ,135     

N of Valid Cases 31         
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,03. 
 
 

Teste qui-quadrado – Porte MDIC duas categorias 
 

portmdC  Porte Mdic duas 
categorias 

 MicroPequena MediaGrande Total 
esporádico 7 5 12 tipoexport 
regular 5 14 19 

Total 12 19 31 
 

Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 3,178(b) 1 ,075     
Continuity 
Correction(a) 1,972 1 ,160     

Likelihood Ratio 3,179 1 ,075     
Fisher's Exact Test       ,130 ,080 
Linear-by-Linear 
Association 3,075 1 ,079     

N of Valid Cases 31         
a  Computed only for a 2x2 table 
b  1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,65. 
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APÊNDICE 7 – Teste T 
  
  

Group Statistics 
 
 

tipoexport N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
esporádico 11 11,6818 1,98183 ,59754 medimers 
regular 19 12,6000 1,78575 ,40968 
esporádico 11 4,0273 ,91879 ,27703 medfrequ 
regular 19 4,0368 ,62469 ,14331 

 
 

Independent Samples Test 
 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 

F Sig. t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

Lower Upper 
medimers Equal 

variances 
assumed               

-2,36025 ,52388 

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    -
1,267 19,248 ,220 -,91818 ,72450 -2,43325 ,59688 

medfrequ Equal 
variances 
assumed 

1,277 ,268 -,034 28 ,973 -,00957 ,28158 -,58635 ,56722 

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    -,031 15,454 ,976 -,00957 ,31190 -,67267 ,65354 
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APÊNDICE 8 – ANOVA 
 
 Tendo em vista a hipótese abaixo, foram realizados dois testes, cada um 

utilizando um grau de centralidade diferente.  

H1: Existe uma relação positiva entre a centralidade e a exportação regular. 

 Primeiro, foi utilizado o grau de centralidade que cada empresa exportadora 

maringaense tem, ou seja, qual o número de contatos que cada empresa tem com 

outras empresas por meio das instituições regionais (tabela 22). 
 
Between-Subjects Factors 
 
  Value Label N 

1,00 esporádico 12 Tipoexport 
2,00 regular 19 
1,00 MicroPequen

a 18 
portsebC  Porte Sebrae 
duas categorias 

2,00 MediaGrand
e 13 

 
 
Levene's Test of Equality of Error Variances(a) 
 
Dependent Variable: Grau8Esp1  Centralidade de Grau com 8 sem diagonal  

F Df1 df2 Sig. 
2,232 3 27 ,107 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a  Design: Intercept+tipoexport+portsebC 
 
  
Tests of Between-Subjects Effects 
 
Dependent Variable: Grau8Esp1  Centralidade de Grau com 8 sem diagonal  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 4449,291(a) 2 2224,645 6,010 ,007 
Intercept 96278,196 1 96278,196 260,096 ,000 
tipoexport 2450,275 1 2450,275 6,619 ,016 
portsebC 871,073 1 871,073 2,353 ,136 
Error 10364,580 28 370,164     
Total 126174,000 31       
Corrected Total 14813,871 30       

a  R Squared = ,300 (Adjusted R Squared = ,250) 
 
  

Segundo, foi utilizado o grau de centralidade de cada empresa exportadora 

maringaense tem considerando o número de instituições regionais, ou seja, além do 

número de contatos que cada empresa tem com outras empresas por meio das 

instituições regionais somou-se o número de contatos que as empresas tem com as 

instituições regionais (tabela 23).  
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Between-Subjects Factors 
 
  Value Label N 

1,00 esporádico 12 Tipoexport 
2,00 regular 19 
1,00 MicroPequen

a 18 
portsebC  Porte Sebrae 
duas categorias 

2,00 MediaGrand
e 13 

 
 
Levene's Test of Equality of Error Variances(a) 
 
Dependent Variable: Grau8Esp2  Centralidade de Grau com 8 com diagonal  

F Df1 df2 Sig. 
2,110 3 27 ,122 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a  Design: Intercept+tipoexport+portsebC 
 
 
Tests of Between-Subjects Effects 
 
Dependent Variable: Grau8Esp2  Centralidade de Grau com 8 com diagonal  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 4951,829(a) 2 2475,915 5,809 ,008 
Intercept 107449,264 1 107449,264 252,112 ,000 
tipoexport 2816,167 1 2816,167 6,608 ,016 
portsebC 899,211 1 899,211 2,110 ,157 
Error 11933,525 28 426,197     
Total 141441,000 31       
Corrected Total 16885,355 30       

a  R Squared = ,293 (Adjusted R Squared = ,243) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


