
INTRODUÇÃO 
 

O cenário mundial passou por significativas transformações nas 

últimas décadas com a crescente internacionalização da economia. 

O conhecimento e a inovação tornaram-se o novo motor do 

crescimento econômico, em nível mundial. As MPMEs (micro, 

pequenas e médias empresas) tornaram-se ator reconhecido 

mundialmente, em razão de sua melhor adaptação ao novo modelo 

econômico. As MPMEs brasileiras inovadoras ou intensivas em 

conhecimento lentamente emergem como um novo ator econômico 

no mercado internacional. O presente estudo analisa a diferença no 

processo de internacionalização entre empresas que já nasceram 

internacionalizadas das que se internacionalizaram após sua 

fundação, para tal investigação foram considerados fatores 

avaliados pelos empreendedores como barreiras e facilitadores 

para a internacionalização. 

  

REFERENCIAL TEÓRICO  
 

No Brasil, a abertura da economia à internacionalização das 

empresas se desenvolve de forma lenta e tardia (ROCHA, 2002). 

Essa característica está baseada no chamado “modelo de Uppsala” 

que retrata o processo de internacionalização das empresas em 

pequenos passos, antes de buscar a internacionalização mais 

arrojada. Dessa forma, o processo de internacionalização ocorre de 

forma gradual ou incremental (JOHANSON e VAHLNE, 1977), onde 

as etapas iniciais no processo de exportação geralmente se 

estabelecem através de um agente, através de subsidiárias de 

vendas ou eventualmente e, em alguns casos, por subsidiárias de 

produção no próprio país estrangeiro (JOHANSON e VAHLNE, 

1977). Todavia, há outros fatores decisivos no processo de 

internacionalização como o próprio perfil dos dirigentes, a estrutura 

organizacional e às estratégias seguidas no Brasil pela empresa. 

 

METODOLOGIA 
 

A pesquisa mais ampla constitui uma amostra de 60 MPM 

empresas inovadoras em 4 estados brasileiros (RS, SC, SP e RJ), 

destas, foi selecionada uma amostra dividida em dois grupos. O 

primeiro grupo conta com 30 empresas definidas pela pesquisa 

como de “internacionalização precoce” (considera-se “precoce” as 

empresas que se internacionalizasse em até 5 anos após sua 

fundação). O segundo grupo apresenta 17 empresas e, é definida 

também pelos moldes da pesquisa como “apenas 

internacionalizada”, ou seja, empresas que demoraram mais de 5 

anos após a fundação para começar o processo de 

internacionalização. Os dados aqui analisados foram coletados 

através de uma análise quantitativa descritiva de dados e de 

transcrições de entrevistas. 

 

RESULTADOS OBTIDOS 
 

A análise preliminar dos dados demonstrou poucas diferenças no 

processo de internacionalização entre os grupos analisados. No 

geral, crê-se que haja uma maior vantagem no processo de 

internacionalização em empresas que nasceram 

internacionalizadas já que aparentemente não precisariam de 

adaptações. No entanto, o estudo trouxe como resultado grandes 

semelhanças, evidenciando praticamente os mesmos problemas, 

as mesmas barreiras e os mesmos facilitadores. 

Pode-se notar no gráfico 1 que ser uma empresa brasileira é uma 

barreira para ambos os grupos. Muitos empresários relatam que a 

imagem negativa muitas vezes não se encontra no fato cultural e 

sim, atrelada a uma má qualidade do produto brasileiro. 

Ainda evidenciando as barreiras, o pouco apoio governamental é 

um dos grandes entraves indicados pelos empresários nos setores 

de inovação, onde confirmam que apesar das crescentes 

 

possibilidades como o BNDES e FINEP, os programas ainda não 

estão adequados à realidade do empreendedor.  

 

Gráfico 1: Barreiras no Processo de 

Internacionalização 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 2: Facilitadores no Processo de 

Internacionalização 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

No gráfico 2 evidencia-se a importância das parcerias como 

facilitadores para a internacionalização, sejam elas formais ou 

informais e em contatos externos. Esses fatores mostraram-se 

como os mais significativos para o processo. Cerca de 75% das 

empresas precoces tem algum tipo de parceria para 

internacionalizar-se, assim como 62,60% das internacionalizadas. 

Ter contatos externos (cerca de 76,50%) para empresas que não 

nasceram internacionalizadas parece ser um grande facilitador para 

a estratégia de internacionalização e, também, supridor de 

barreiras. 

  

CONCLUSÕES PARCIAIS 
 

O processo de internacionalização dos grupos estudados não 

apresentou diferenças significativas, evidenciando que no processo 

de internacionalização empresas que nasceram internacionalizadas 

não tem menos dificuldades, pelo contrário, os tipos de barreiras 

vivenciadas são as mesmas. Os facilitadores encontram-se na 

mesma lógica, demonstrando que a internacionalização requer uso 

de certas estratégias, comprovando o quão difícil, seja por pouco 

apoio governamental e até mesmo pelos elevados custos é inovar e 

internacionalizar-se no Brasil. 
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