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RESUMO 
 

 

Este estudo avalia como causation e effectuation influenciam o 

desenvolvimento das estratégias de marketing de exportação e o desempenho de 

exportação de micro e pequenas empresas. Alguns estudos utilizaram esses 

conceitos de maneira dicotômica; esta tese  inova ao mostrar os impactos 

simultâneos das duas teorias no processo decisório de empresas exportadoras. 

Avança na conceituação teórica no campo da gestão de marketing internacional de 

MPEs e apresenta novas conexões com outras teorias, com origem na decisão 

racional da microeconomia neoclássica e que se apoia na ciência cognitiva. Na parte 

empírica, foi desenvolvida uma pesquisa quantitativa, com o método survey, com 

110 micro e pequenas empresas. Os resultados apontam maiores efeitos de 

causation na adaptação de produto e de effectuation na adaptação de produto, 

comunicação e preço. Causation apresentou associação positiva com o 

desempenho de exportação. Indicaram também, na amostra pesquisada, a 

importância de manter decisões planejadas, controladas e voltadas ao resultado, 

assim como, ter flexibilidade e experimentar para potencializar os resultados de 

exportação. Sua aplicabilidade revela-se ao indicar práticas que aprimorem a 

internacionalização de MPEs. 

 

Palavras-chave: Marketing Internacional. Estratégia de Marketing. Causation. 

Effectuation. Desempenho de Exportação. MPE.  

 

 

 

 

 

 

 

  



	 	 	 		

  

ABSTRACT 
 

 

In this study we evaluate how causation and effectuation influence export 

marketing strategies and export performance of micro and small enterprises. Some 

studies have applied these concepts as a dichotomy issue; the novelty is on 

presenting both theories simultaneously and their impact on the decision-making 

process of exporting companies. We advance the theoretical conceptualization of 

international marketing management of SMEs and present new connections with 

previous concepts that either originated in the rational decision of neoclassical 

microeconomics or relies on cognitive science. Empirically we developed a 

quantitative research, using the survey method, with 110 micro and small companies. 

The results pointed out a significant effect of causation on product adaptation and of 

effectuation on product adaptation, communication and price. Causation was 

positively associated with export performance. They also indicated, in the sample 

surveyed, the importance of maintaining planned, controlled and result-oriented 

decisions, as well as having flexibility and experimentation to enhance export results. 

Its applicability is revealed by indicating practices that improve the 

internationalization of SMEs. 

 

Keywords: International Marketing. Marketing Strategy. Causation. Effectuation. 

Export Performance. SME.  
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1 

1 INTRODUÇÃO 
 

Em busca de internacionalização, empresas e empreendedores 

envolvem-se em atividades que implicam em esforços de planejamento que variam 

de intensidade. Assim, identificam-se abordagens decisórias que são orientadas ora 

pelos objetivos (i.e. apoiado pelo planejamento) ou pelos recursos disponíveis pela 

empresa (i.e. sem planejamento, guiados pela intuição). Esse comportamento 

decisório impacta as estratégias de marketing de exportação, ou seja, o grau de 

padronização/adaptação dos elementos do marketing mix. Para analisar esses 

comportamentos alternativos, nesta tese, são utilizadas duas lentes teóricas: 

causation e effectuation. 

A teoria de causation está alinhada com uma abordagem de 

planejamento, na qual os objetivos são definidos e os recursos são obtidos e 

combinados na direção da criação desse efeito, conforme oportunidades 

identificadas no mercado de destino, quando se trata de internacionalização. 

Conforme Sarasvathy (2001), causation é um processo que considera um efeito 

como dado e enfoca a seleção de recursos para criar esse efeito. As oportunidades, 

portanto, são selecionadas em busca da maximização dos retornos. 

Por outro lado, effectuation é alinhada com uma perspectiva não-preditiva, 

em ambientes de incerteza, tendo como ponto de partida a inspiração para criar um 

novo empreendimento a partir dos recursos disponíveis, que são orientados pela 

minimização das perdas. Essa teoria emergente apresenta uma abordagem que, 

segundo Sarasvathy (2001, p. 245), leva em consideração um conjunto de recursos 

disponíveis para selecionar possíveis efeitos que podem ser criados com esses 

recursos dados. Implica em maior flexibilidade, que pode levar à mudança de rota 

por meio de tentativa e erro, visando controlar o futuro da empresa, pela 

impossibilidade de prevê-lo (Sarasvathy, 2001, p. 251). 

Ao observar o comportamento de micro e pequenas empresas, identifica-

se que o modo de entrada mais frequente é a exportação. Assim, antes de tratar 

especificamente dos impactos das duas teorias mencionadas na internacionalização 

e nos resultados obtidos, apresenta-se a lógica de construção da análise 

desenvolvida nessa tese, iniciando com a relevância de se estudar a exportação. 
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A importância da exportação como estratégia de internacionalização tem 

sido abordada e reconhecida por vários autores, conforme evolução identificada pela 

análise dos artigos publicados entre 1960 e 2007 (Leonidou, Katsikeas, & 

Coudounaris, 2010).  Entre os principais resultados, destacam-se seis temas-chave 

como os de maior relevância nesse período: (a) engajamento e desenvolvimento das 

exportações; (b) determinantes internos e, ou externos da exportação; (c) 

identificação e avaliação de mercados exportadores; (d) aspectos estratégicos da 

exportação; (e) questões especiais ligadas à exportação; (f) miscelânea (e.g. 

empreendedorismo e internet).  

Em levantamento recente utilizando a plataforma Web of Science (WOS), 

foi possível identificar 131 artigos publicados entre 2007 e 2015, que trataram de 

internacionalização por meio de exportação como tema-central (consolidado no 

Apêndice A). Entre eles, os tópicos que mais se destacaram foram: (a) desempenho 

e orientação (e.g. Papadopoulos & Martín (2010); Racela, Chaikittisilpa, & 

Thoumrungroje (2007); Singh (2009)) - no tópico desempenho foram abordadas 

questões a respeito de como melhor avaliar os resultados das exportações, ora com 

enfoque econômico, ora comportamental que apesar de ser muito estudado ainda 

merece maiores esclarecimentos porque não encontram um consenso em relação a 

variáveis e consistência dos resultados. Nesta tese, o tema é explorado de forma a 

ampliar o entendimento, utilizando variáveis que refletem os dois enfoques citados, 

além de uma percepção com base no mercado de destino;  (b) international 

business (IB) - born-global, resource-based view (RBV) e Redes (e.g. Cavusgil & 

Knight (2015); Dib, Rocha & Silva (2010);  Gabrielsson, Kirpalani, Dimitratos, 

Solberg, & Zucchella (2008); Kuivalainen, Sundqvist, & Servais (2007); L Zhou, Wu & 

Luo (2007)); e modo de entrada – foreign direct investment (FDI) (e.g. Buckley, 

Devinney, & Louviere (2007); Canabal & White (2008); Huang & Sternquist (2007) – 

a despeito de estudos que buscaram entender questões que contemplam empresas 

em estágios de maior comprometimento internacional e diferentes modos de 

entrada, o perfil das empresas estudadas nesta tese volta-se ao estágio inicial, qual 

seja a exportação; (c) small and medium enterprises (SMEs) (e.g. Filatotchev, Liu, 

Buck, & Wright (2009); Pangarkar (2008); Schulz, Borghoff, & Kraus (2009); Wright, 

Westhead, & Ucbasaran (2007) – estudos sobre empresas de pequeno e médio 

porte ainda atraem a atenção dos pesquisadores em função de terem sido menos 
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explorados em comparação com grandes empresas, o que oferece uma avenida de 

estudos a serem realizados e questões a serem explicadas; entre elas, a realidade 

de mercados emergentes introduz um porte ainda mais frágil, as microempresas e, 

nesta tese, busca-se entender e esclarecer de que forma essas empresas tomam 

suas decisões de marketing e como se reflete no desempenho de exportação; e (d) 

export marketing strategies (EME) - padronização; adaptação (e.g. Chung (2009); 

Lages, Abrantes, & Lages (2008); Li (2010); Morgan, Katsikeas, & Vorhies (2012)) – 

o grau de adaptação versus padronização tem sido avaliado com objetivo de ora 

defender uma das duas estratégias, ora avaliar os resultados e outros estudos 

buscando uma escala que melhor meça essa atividade; nesta tese busca-se adaptar 

uma escala desenvolvida com base em grandes empresas, a partir de uma pesquisa 

qualitativa e verificar sua capacidade de mensuração.  

A partir desse levantamento é possível mostrar o alinhamento dessa tese 

com temas de interesse da academia, na busca de melhor entender o fenômeno da 

internacionalização de empresas de micro e pequeno porte, especialmente por meio 

de exportação, e de países emergentes. As estratégias de marketing de exportação, 

tema central dessa pesquisa, ainda merecem um aprofundamento a fim de 

esclarecer as variáveis envolvidas em sua análise, bem como seu impacto no 

desempenho das exportações, também investigado por esta pesquisa. 

Em estudos anteriores, realizados majoritariamente com empresas de 

médio e grande porte de mercados desenvolvidos, foi possível verificar também a 

importância do ambiente interno (características das empresas e de seus produtos) 

(Cavusgil & Zou, 1994; Terpstra & Sarathy, 2000), bem como do ambiente externo à 

empresa (característica da indústria e do mercado exportador). Outros autores 

avançaram nesse tema, direcionando o objeto de análise para micro e pequenas 

empresas, e corroborando com estudos anteriores, com destaque para o papel da 

competência internacional (Cunha, 2012; Cunha & Rocha, 2015; Douglas & Craig, 

1989). Entretanto, o volume de estudos que têm MPEs como foco de sua análise 

ainda são limitados em relação aos que abordam empresas de médio e grande 

porte. Este estudo enfoca MPEs a fim de avançar no tema e aprofundar a 

compreensão da realidade de empresas desses portes. 

Entre temas-centrais a respeito de internacionalização, estudos que 

abordaram estratégias de marketing de exportação (EME) mostraram-se relevantes 
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(Cavusgil & Zou, 1994; Jain, 1989; Katsikeas, Samiee, & Theodosiou, 2006; Zou & 

Cavusgil, 2002) seguidos mais recentemente por outros autores (Apfelthaler, 2015; 

Brouthers, Nakos, Hadjimarcou, & Brouthers, 2009; Fuchs & Kostner, 2015; Morgan 

et al., 2012; Sousa & Novello, 2014; Vrontis, Thrassou, & Lamprianou, 2009). 

Os estudos voltaram-se principalmente ao entendimento das relações 

entre adaptação e, ou padronização das ofertas internacionais, resultando em 

posições defendendo cada uma das abordagens. Em favor da padronização 

destacam-se, por exemplo, argumentos relacionados: (a) à atuação em países com 

características socioeconômicas similares; (b) a mercados em mesmo estágio de 

desenvolvimento e padrões de consumo semelhantes; (c) à orientação etnocêntrica; 

(d) à economia de escala para redução do custo e pela racionalização das 

despesas. Na defesa da adaptação identificam-se argumentos a respeito de (a) 

existência de diferentes regulamentações e fatores culturais; (b) mercados em 

diferentes estágios de desenvolvimento; (c) orientação policêntrica.  

Deve-se salientar que esta tese tem como objetivo identificar como se 

comportam em micro e pequenas empresas (MPEs) exportadoras, suas práticas e 

avaliar quais estratégias impactam e de que forma, os resultados de 

internacionalização. Busca, portanto, identificar como padronização ou adaptação 

influenciam o desempenho das MPEs e em que grau as firmas adaptam suas EME 

(i.e. varáveis do marketing mix).  

Considerando-se que há ainda falta de clareza e consenso quanto às 

variáveis envolvidas para avaliar o grau de padronização e, ou de adaptação 

(Katsikeas et al., 2006; Theodosiou & Leonidou, 2003), essa realidade é ainda mais 

crítica quando se trata de pequenas e médias empresas (e de MPEs, foco deste 

estudo), à exceção de exemplos como Arnott & Bridgewater (2002), Leonidou 

(2004), Lyn & Cavusgil (1986), Cunha (2012), Cunha & Rocha (2015) e Narayanan 

(2015). 

Dessa forma, antes de conduzir a pesquisa da tese a respeito de EME em 

micro e pequenas empresas (MPEs), mostra-se relevante verificar a necessidade de 

adaptar uma escala testada e validada, ajustando-a ao perfil da amostra desejada, e 

às práticas adotadas em um contexto de países emergentes, com vistas ao mercado 

internacional. 
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Essa conclusão é reforçada pelo fato de que estudos que envolvem 

economias emergentes são relevantes (Peng & York, 2001; Trabold, 2002), 

constituindo-se em importante contribuição à literatura, pelo fato de que o 

entendimento, a respeito do que determina a competitividade da exportação das 

empresas, ainda é limitado (Gammeltoft, Bardard, & Madhok, 2010). 

A literatura mostra que o sucesso de uma estratégia de marketing de 

exportação (EME) depende de uma eficaz implantação em mercados internacionais. 

Entretanto, pouco se sabe sobre a natureza e os drivers de EME que levam a um 

resultado eficaz, mas alguns achados mostram que: (a) há uma relação positiva 

entre EME e desempenho, mas nem sempre significante (Cavusgil & Zou, 1994; 

Leonidou, 1998; Leonidou, Katsikeas, & Samiee, 2002); (b) há efeito positivo de 

EME nos resultados gerais de vendas obtidas com exportação (Cavusgil & Zou, 

1994; Cunha & Rocha, 2015; Lages et al., 2008); (c) tempo, geografia e tipo de 

produto têm impacto limitado no efeito dos elementos da estratégia no desempenho 

(Jain, 1989; Leonidou et al., 2002). Portanto, entender a natureza das ações 

específicas de EME contribui para esclarecer um gap em relação ao conhecimento 

disponível a respeito de desempenho internacional. 

Um caminho para verificar o sucesso da EME, com reflexos no 

desempenho de exportação, é por meio do avaliação das estratégias de 

segmentação, como detectado em vários estudos (Cooper & Kleinschmidt, 1985; 

Leonidou et al., 2010; Leonidou et al., 2002). Essa abordagem é particularmente 

importante porque:   
Empresas operando internacionalmente enfrentam mercados que são mais 
diversificados do que os mercados nacionais e, por conseguinte, a 
segmentação de mercado internacional é um meio para gerir diversidade 
entre e dentro desses mercados (Foedermayr & Diamantopoulos, 2008, p. 
131).  
 

Contudo, não obstante sua importância e apesar de necessidade de 

aprofundar a investigação nessa área, estudos empíricos de segmentação do 

mercado de exportação têm sido escassos (J. Agarwal, Malhotra, & Bolton, 2010; M. 

Agarwal, 2003; Diamantopoulos, Ring, Schlegelmilch, & Doberer, 2014; Griffith, 

Cavusgil, & Xu, 2008), que se reflete diretamente no sucesso (e no entendimento) 

das estratégias de posicionamento em mercados externos em busca de 

oportunidades. 
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O processo de buscar oportunidades está associado a uma abordagem 

de marketing tradicional, na qual empresas (e gestores) adotam uma estratégia 

orientada para o mercado ou ao consumidor, considerada em vários artigos (Kotler, 

1972; Kotler & Levy, 1969; Wind, 1978). Carson (1990), por sua vez, desenvolveu 

uma análise aplicada a pequenos negócios, concluindo que o formato tradicional 

merece ajustes ao perfil da empresa e ao modelo de gestão, no qual os resultados 

são proporcionais à intensidade do uso das ferramentas de marketing. Avançando 

no tema, Stokes (2000) abordou a estratégia para pequenas empresas do tipo 

bottom-up, no qual o processo de segmentação-alvo-posicionamento é realizado de 

forma inversa, partindo da identificação de oportunidades de forma intuitiva, 

atendendo necessidades de uma pequena base de clientes, para uma futura 

expansão, sempre moderada pelos recursos disponíveis. Esta abordagem 

denominou-se marketing empreendedor. Dessa forma, pode-se observar a 

existência de duas alternativas utilizadas por empreendedores para sua tomada de 

decisão em relação a como implantar a EME.  

Por meio da revisão da literatura foi identificada uma lacuna: ainda não 

está claro como os empresários planejam estrategicamente e implementam a 

internacionalização, e selecionam mercados estrangeiros (Ojala & Tyrvainen, 2007; 

Zahra, Korri, & Yu, 2005). Para abordar esse gap foi utilizada uma teoria emergente 

chamada effectuation (Sarasvathy, 2001; Zahra, 1991), que  atraiu recentemente o 

interesse de pesquisadores de empreendedorismo (Brettel, Mauer, Engelen, & 

Kupper, 2012; Fisher, 2012; Ojala & Leppäaho, 2015; Perry, Chandler, & Markova, 

2012). Em contraste também foi considerada uma abordagem tradicional, que 

considera a ação empreendedora no sentido da descoberta de oportunidades 

(Casson, 1982; Shane e Venkataraman, 2000), descrito por Sarasvathy (2001) como 

causation.  

Partindo-se então da premissa de que há duas abordagens possíveis, que 

podem ser aplicadas tanto no mercado doméstico, como no externo, e que um 

empreendedor pode adotar orientação para o cliente ou para inovação (de forma 

planejada e, ou intuitiva, e com maneiras diferentes de gerenciar um cenário 

imprevisto), avaliar o efeito direto (Baron & Kenny, 1986) de causation e effectuation 

(Sarasvathy, 2001) nos resultados obtidos pode esclarecer em que situações cada 

uma das abordagens são empregadas.  
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No que se refere ao desempenho de exportação, esse tema assumiu um 

papel relevante a partir dos anos 1990, com pesquisas ligadas principalmente ao 

processo de exportação, determinantes organizacionais, estratégia geral de 

exportação e à relação importador-exportador (e.g. Leonidou & Katsikeas, 1996; Zou 

& Stan, 1998). Nos anos 2000, além das questões que afetam o desempenho, 

mereceram ser mais bem estudadas: (a) vantagem competitiva na exportação, i.e. 

enfocando recursos e capacidades dinâmicas (e.g. Cadogan, Kuivalainen, & 

Sundqvist, 2009; Filatotchev et al., 2009); (b) aprendizagem empresarial, i.e. 

mecanismos de aprendizagem (e.g. Katsikeas, Leonidou, & Morgan, 2000); (c) 

orientação para mercado exportador, i.e. envolvendo fatores como coordenação, 

liderança e experiência (e.g. Chung, 2012); (d) marketing digital, i.e. avaliando a 

adoção da ferramenta para atingir mercados exportadores (e.g. Stokes, 2000); (e) 

empreendedorismo, i.e. várias características empreendedoras dos tomadores de 

decisão (e.g. Sarasvathy & Berglund, 2010). Alguns estudos abordaram DESEXP 

sob diferentes aspectos e níveis de análise (Cavusgil & Zou, 1994; Zou & Stan, 

1998), reforçando o entendimento de que esse é um constructo multifacetado 

(Diamantopoulos, 1999; Diamantopoulos et al., 2014). Com o objetivo de estabelecer 

aspectos de desempenho de exportação, alguns autores optaram por: (a) satisfação 

do cliente; (b) desempenho estratégico; (c) desempenho financeiro (Hooley, 

Greenley, Cadogan, & Fahy, 2005; Katsikeas et al., 2006). Ao utilizar a variável 

satisfação do cliente, pode-se identificar o quão eficaz a estratégia de marketing de 

exportação foi implantada. 

Com base nas reflexões anteriores, chega-se ao tema desta tese, que 

aborda desempenho de exportação; estratégias de marketing de exportação; e 

processo decisório estratégico. Esses são temas contemporâneos identificados 

também como alternativas relevantes de pesquisa em vários estudos (B. Anderson, 

Covin, & Slevin, 2009; Cavusgil & Zou, 1994; Kiss, Danis, & Cavusgil, 2012; 

Leonidou et al., 2010). O Quadro 1 resume os temas que foram abordados, bem como 

o percurso utilizado para  atender aos objetivos da pesquisa e antes de apresentar 

os demais temas dessa introdução faz-se necessário salientar as contribuições que 

esse estudo traz em sua gênese.  

 

 



	 	 	 		

  

8 

Estudo vs. Tema Proposta da Tese 

Estratégia de Marketing de 
Exportação 

Desenvolvimento de um instrumento de coleta, baseado em 
uma escala existente, mas que foi adaptada para 
contemplar a realidade das MPEs. As variáveis utilizadas 
serão avaliadas por meio de entrevistas com empresários 
do setor.  

Decisão estratégica 
 

Verificação do efeito das abordagens decisórias, 
representadas por causation e effectuation, nas EME e no 
desempenho de exportação  

Desempenho de Exportação Consideração das variáveis de satisfação do consumidor, 
desempenho estratégico e desempenho financeiro 

Framework 

 
Notas: CAUS = causation; EFFEC = effectuation; EME = Estratégia de Marketing de Exportação; ADPROD = 
adaptação de produto; ADCOM= adaptação da comunicação; ADPREC = adaptação de preço: ADDIST = 
adaptação da distribuição; DESEXP = desempenho de exportação 
Quadro 1 - Proposta da  tese 
 

O modelo teórico da tese apresenta a relação de effectuation/causation 

com as estratégias de marketing de exportação (EME) e com desempenho das 

exportações. Effectuation é uma teoria emergente, com origem e aplicação no 

campo do empreendedorismo. Ao utilizá-la para explicar fenômenos do campo do 

marketing, este estudo transpõe o seu campo original de empreendedorismo, para 

entender o processo decisório em EME, contribuindo ao examinar um processo ou 

relacionamento não explorado anteriormente (Colquitt & Zapata-Phelan, 2007).  

A lógica dessa conclusão percorre o modelo introduzido por Alvesson & 

Kärreman (2007) para analisar um processo de pesquisa, conforme Figura 1, em 

busca do que os autores denominaram mistério da pesquisa. O estudos de 

effectuation têm-se concentrado em entender o empreendedorismo e papel do 

empreendedor (Sarasvathy, 2009) e do processo decisório (Sarasvathy & Berglund, 

2010). Por outro lado, mais recentes estudos aplicaram esses conceitos no campo 

de marketing buscando entender os processos decisórios (Chetty, Ojala, & 

DESEXP	

ADPREC	

ADPROD	

CAUS	

ADDIST	

EFFECT	

ADCOM	
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Leppäaho, 2015; Crick & Crick, 2015); as atividades de marketing (Evers, 

Andersson, & Hannibal, 2012); e marketing empreendedor (Cunha & Rocha, 2015; 

Lam & Harker, 2015; Mort, Weerawardena, & Liesch, 2012). Nenhum estudo 

entretanto voltou-se ao entendimento da influência de causation e de effectuation em 

EME e DESEXP, como proposto nesta tese. 

 

  
Figura 1 - Processo de pesquisa: árvore de decisão 
Fonte: adaptado de Alvesson & Kärreman (2007) 

 

Outra contribuição consiste em testar o modelo de desempenho 

exportador conforme Katsikeas et al. (2006) com micro e pequenas empresas, 

ampliando a relevância dos achados anteriores (Alvesson & Kärreman, 2007). A 

originalidade deste estudo corrobora Corley & Gioia (2011) ao avançar a 

conceptualização teórica no campo da gestão de marketing internacional de MPEs; 

e apresentar novas conexões com conceitos anteriores. A utilidade (Corley & Gioia, 

2011) do estudo revela-se ao melhorar a prática de pesquisa atual (Whetten, 1989) a 

respeito da internacionalização de MPEs.  

Conforme recomendado por especialistas em desenvolvimento de teoria 

(Dubin, 1978; Whetten, 1989) é necessário que um estudo abranja quatro elementos 
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em sua construção, visando adequado entendimento do fenômeno social, quais 

sejam (a) o quê; (b) por quê; (c) como; e (d) quem, onde e quando. Esses elementos 

tratados neste estudo são apresentados de forma resumida no Quadro 2 . 

 

Elementos Descrição 
O quê? - processo de decisão estratégica a partir da abordagem de 

effectuation e causation 
- EME: análise do grau de adaptação/padronização dos elementos 

do marketing mix, ajustados a partir de pesquisa qualitativa 
- DESEXP: considerando (a) satisfação do cliente; (b) desempenho 

estratégico; (c) desempenho financeiro  
Como? - efeito de causalidade de effectuation/causation diretamente em 

EME e direta e indiretamente em DESEXP 
Por quê? - contribuição teórica: relação entre effectuation e EME não 

explicada anteriormente por outros estudos 
- contribuição gerencial: razões e impacto do uso de EME por 

MPEs não esclarecido 
Quem? - micro e pequenas empresas exportadoras 
Onde? - mercado emergente: Brasil 
Quando? - pesquisa em 2017, contemplando exportações de 2014 até 2016 

Quadro 2 - Elementos para desenvolvimento de teoria  
Fonte: autor, baseado em Whetten (1989) 

 

Como resultado, espera-se que o framework adotado seja utilizado não 

apenas nos ambientes em que será testado, mas que possa ser uma referência 

validada para estudos futuros, trazendo contribuições para a teoria e prática de 

mercado. 

 

 

1.1 OBJETO DE ESTUDO 

 

O tema desta tese compreende o estudo do efeito do processo decisório 

de empreendedores, representado por causation e effectuation, nas estratégias de 

marketing de exportação, baseado na investigação das atividades de 

adaptação/padronização do composto de marketing, realizadas por micro e 

pequenas empresas (MPEs) exportadoras brasileiras. Além disso, foi avaliado o 

desempenho de exportação, com base na satisfação do cliente, do desempenho 

estratégico e do desempenho financeiro. 
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1.1.1 Problema 

 

A pergunta de pesquisa deste estudo pode ser assim endereçada: “De 

que maneira causation e effectuation influenciam as estratégias de marketing de 

exportação e impactam o desempenho de exportação?”   

 

1.1.2 Objetivos 

 

O objetivo desse estudo é avaliar como o processo decisório influencia o 

desenvolvimento das estratégias de marketing de exportação de micro e pequenas 

empresas, bem como o desempenho de exportação. E os objetivos específicos são: 

(a) avaliar a relação entre estratégias de marketing de exportação (EME) e os 

resultados de desempenho obtidos na internacionalização; e (b) identificar como a 

abordagem decisória causation e, ou effectuation afeta(m) as EME e o desempenho 

exportador. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVAS 

 

Dadas as características limitadoras à internacionalização de PMEs (i.e. 

recursos financeiros, conhecimento e experiência reduzidos), a exportação tem sido 

o modo de entrada mais utilizado (Knight, 2001; Leonidou, Katsikeas, Palihawadana, 

& Spyropoulou, 2007; Zou & Stan, 1998). Como um tema que tem atraído muita 

atenção de vários pesquisadores (Leonidou et al., 2010), mas pouco estudado com 

empresas desse porte (i.e. conforme Miesenbock (1988), sua revisão teórica 

apontou que o interesse dos pesquisadores era voltado a empresas consolidadas 

internacionalmente e de grande porte). Esse cenário não é muito diferente, apesar 

do aumento do interesse por SMEs, que começa a apresentar um incremento 

apenas a partir de 2001 (Paul, Parthasarathy, & Gupta, 2017) (i.e. em sua revisão 

teórica, foram identificados somente 211 artigos sobre SMEs exportadoras entre 

1980 e 2016). Dessa forma, avaliar a internacionalização de micro e pequenas 

empresas mostra-se relevante. 
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Identifica-se também uma falta de estudos desenvolvidos a respeito de 

estratégia de marketing de exportação, no contexto específico de MPEs 

exportadores, como detectado por Cunha (2012), o que mostra uma oportunidade de 

pesquisa que possa contribuir com a academia e a prática gerencial. 

Em relação ao contexto nacional, as MPEs desempenharam papel de 

destaque na economia do Brasil em 2015 (período que apresenta dados oficiais 

mais recentes) (SEBRAE, 2017), representando 98,5% do total das empresas 

nacionais, que empregou 54% da mão de obra com carteira assinada, resultando em 

44% da massa salarial paga no país. Quando se observam resultados setoriais, os 

dados oficiais são mais defasados (i.e. 2013), e indicam que: (a) no setor de 

serviços as MPEs geraram 36,3% do total do valor adicionado; representaram 98,1% 

do número de empresas; empregaram 43,5% dos trabalhadores; e, pagaram 27,8% 

das remunerações de empregados no período; (b) no setor de comércio geraram 

53,4% do valor adicionado; representaram 99,2% do número de empresas; 

empregaram 69,5% do pessoal ocupado; e, pagaram 49,7% das remunerações dos 

empregados no período; (c) e no setor industrial, 22,5% do valor adicionado; 

representaram 95,5% do número de empresas; empregaram 42% do pessoal 

ocupado; e pagaram 25,7% das remunerações de empregados, conforme estudo do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (2014). 

Apesar do desempenho doméstico, o quadro internacional mostrou-se 

desfavorável. Em 2015 as exportações decresceram 15,1% em relação ao ano 

anterior, com um montante de US$ 191,1 bilhões, e apesar de o superávit comercial 

ter atingido resultado positivo de US$ 19,7 bilhões, o saldo refletiu mais uma queda 

significativa nas importações. O número de MPEs exportadoras foi de 12.163, sendo 

5.360 microempresas e 6.803 empresas de pequeno porte, com um crescimento de 

8,6% em comparação com 2014. Apesar de representarem 61% das empresas 

exportadoras do país em 2015 (26,9% de microempresas e 34,1% de pequenas 

empresas), os resultados financeiros foram pouco expressivos. O valor nacional 

resultante das exportações foi de US$ 191,1 bilhões em 2015 (decréscimo de 15,1% 

em relação ao ano anterior), e as microempresas somaram apenas US$ 155,9 

milhões no ano, com queda de 3%, e as pequenas US$ 1,82 bilhão, com recuo de 

1,5%. Em conjunto, as MPEs representaram apenas 1,03% do total das exportações 

brasileiras; por outro lado, como a queda dos valores totais foi muito superior, as 
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MPEs voltaram a ocupar um percentual acima de 1%, que não obtinham desde 2009 

(Fonseca et al., 2014). Desde o final de 2014 podia-se observar, pelos indicadores 

econômicos e tendências associadas a eles, que uma crise se avizinhava para o ano 

seguinte. Em 2015 essa previsão se concretizou conforme previsto: (1) taxa SELIC – 

com 3 pontos percentuais acima do ano anterior; (2) paridade cambial – dólar 

americano apreciado em 48,8%; (3) IGP-M – com aumento de quase 3 ponto 

percentuais; e (4) taxa de desemprego – maior em 2,5 pontos percentuais (conforme 

Tabela 1).  

 
Tabela 1 - Indicadores econômicos 

Indicador/ano 2014 2015 
Taxa SELIC1 11,15% 14,15% 
Cotação 1 dólar americano2  R$2,66 R$3,96 
IGP-M3 3,67% 6,34% 
Taxa de desemprego4 6,8% 8,3% 
Balança comercial (US$ milhões)5 -4.044 10.240 
Legenda: 1, 2, 3 e 5 = dezembro/2014 versus setembro/2015; 4 = segundo trimestre  
de 2014 versus segundo trimestre de 2015. 

Fonte: BCB (2015); IBGE (2015c). 

 

Por conta da crise econômica, muitas empresas voltaram-se para o 

mercado externo. Entre 2014 e 2015, um total de 964 empresas novas engajaram-se 

em atividades exportadoras, tendência que parece se manter em 2016, conforme 

estimativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - 

APEX (2015). Quando esse comportamento assume caráter oportunista, fica 

desalinhado com o que se espera em termos de atuação internacional; essa é uma 

das principais críticas dos parceiros comerciais internacionais em relação ao Brasil. 

O ideal é manter um processo regular, mas depende de quão competitiva as 

empresas são, especialmente as MPEs.  

Dessa forma, estudos que possam esclarecer as razões para esse baixo 

desempenho de MPEs, ou que indiquem maneiras de aumentar sua competitividade, 

preenchem um gap empírico em países emergentes e também pouco estudado no 

contexto de internacionalização de empresas brasileiras, e podem trazer 

contribuição às empresas, revelando-se de grande valia. 
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1.3 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

O desenvolvimento desta tese compreende três etapas: (1) Pesquisa 

documental e bibliográfica para levantamento de dados secundários, com o objetivo 

de descrever o contexto atual de internacionalização das MPEs no Brasil, via 

exportação; (2) Pesquisa bibliográfica, para elaboração de referencial teórico sobre 

internacionalização de empresas, processo de decisão estratégica, i.e. baseado em 

causation e effectuation (Sarasvathy, 2001); estratégias de marketing de exportação 

(Cavusgil & Zou, 1994); e desempenho de exportação (Hooley et al., 2005; 

Katsikeas et al., 2000; Katsikeas et al., 2006); (3) Levantamento de dados primários, 

com abordagem mista sequencial, junto a empresário de MPEs, que apresentam 

histórico de atividade exportadora. Os dados secundários sobre MPEs foram obtidos 

junto a instituições reconhecidamente envolvidas com empresas desses portes ou 

ligadas à atividade exportadora (e.g. SEBRAE e APEX). Para o referencial teórico 

foram utilizados artigos publicados em journals de relevância1 para a área de estudo.  

Quanto aos dados primários, para o atingimento dos objetivos desse 

estudo, houve duas etapas, representadas por dois tipos de pesquisa: (1) 

exploratória; (2) descritiva. Na etapa um, a pesquisa foi do tipo exploratória, com 

abordagem qualitativa; buscou-se descrição de um fenômeno a partir das 

perspectivas dos entrevistados (Godoy, 1995). O objetivo dessa etapa foi 

compreender, entre uma amostra de 10 empreendedores de MPEs exportadoras, 

como se dá a gestão do composto de marketing visando mercados internacionais. A 

amostragem buscou saturação dos dados, sem objetivo de medir frequência de 

respostas. Após o levantamento, as informações foram avaliadas por meio de 

análise de conteúdo, partindo de quatro categorias definidas a priori: grau de 

adaptação de produto; grau de adaptação de preço; grau de adaptação do canal; e 

grau de adaptação do preço. Essas categorias estão alinhadas com o constructo 

estratégias de marketing de exportação (EME). Na segunda etapa, descritiva, foi 

realizada uma survey com uma amostra de 110 MPEs exportadoras; foi utilizada 

uma escala para medir EME, adaptada com base dados obtidos na fase qualitativa e 

                                            
1 A seleção dos journals para pesquisa bibliográfica utilizou os seguintes critérios: (a) alto fator de 
impacto; (b) especialização em temas como IB, internacionalização e exportação; (c) enfocar estudos 
a respeito de SMEs. 
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DESEXP, por meio de varáveis indicadas no constructo utilizado por Katsikeas et al. 

(2006). Os dados foram analisados por estatística descritiva e multivariada, com 

utilização de modelagem de equações estruturais (MEE). 

 

 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 

 

Esta tese está estruturada da seguinte forma: (1) Introdução 

(contemplando tema, referencial teórico, objetivos, problema, justificativa, 

metodologia e estrutura); (2) Contextualização da internacionalização de MPEs no 

Brasil e Perfil das Exportações; (3) Referencial teórico (abordando desempenho de 

exportação, i.e. satisfação dos clientes, desempenho estratégico e desempenho 

financeiro; estratégias de marketing de exportação, i.e. adaptação/padronização do 

marketing mix; e processo de causation e effectuation) e Hipóteses de pesquisa; (4) 

Procedimentos metodológicos de pesquisa qualitativa e quantitativa; (5) Análise e 

discussão dos resultados da pesquisa qualitativa; (6) Análise e discussão dos 

resultados da pesquisa quantitativa; (7) Considerações finais, que incluem 

conclusões, contribuições, limitações do estudo e recomendações de novas 

pesquisas na área, como mostra a Figura 2. 
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Figura 2 - Estrutura da tese 
Fonte: Autor (2016)  

Introdução (contemplando tema, referencial teórico, objetivos, 
problema, justificativa, metodologia e estrutura) 
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estratégias de marketing de exportação; e processo de causation e 
effectuation) e Hipóteses de pesquisa derivadas do referencial 

Aspectos metodológicos da pesquisa empírica: áreas de estudo, 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DE MPES NO BRASIL  
 

 

Esse capítulo trata do contexto nacional das MPEs, com enfoque nas 

exportações.  

 

 

2.1 RESULTADO DAS EXPORTAÇÕES  

 

A década de 2000 apresentou resultados positivos em relação ao 

comércio exterior brasileiro, com um fluxo financeiro gerado pelas importações, que 

cresceu a uma média de 13,9% ao ano, entre 2000 e 2010, atingindo no último ano 

quase US$202 bilhões FOB (free on board) (MDIC, 2016c). O histórico apresentou 

um viés positivo, com uma única queda de 22,7% (de 2008 para 2009) por reflexos 

da crise econômica mundial. Essa tendência voltou a se confirmar entre 2011 e 

2016, quando houve novamente uma queda nesse período (média de 6,29% ao 

ano), resultando em US$185 bilhões FOB (MDIC, 2016c), como apresentado no 

Gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1 - Exportações nacionais de 2000 a 2015 (em US$ Bi FOB) 
Fonte: MDIC (2016c). 
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aumenta a competitividade no mercado internacional. Entretanto, esse 

comportamento que parecia ser seguido entre 2000 e 2003, inverteu-se até 2011. 

Nesse ano, inclusive, a cotação atingiu o menor valor no intervalo entre 2000 e 2016 

(Gráfico 2), e o maior valor anual histórico de exportações (IPEA, 2017). Dois fatores 

contribuíram para esse resultado: (a) consolidação da China como maior parceiro 

comercial do Brasil; e (b) safra recorde de soja que foi absorvida pelo mercado 

interno (AEB, 2012). Esse resultado ressalta a relevância da exportação de 

commodities para o resultado da Balança Comercial, apesar da perda de dinamismo 

das exportações de produtos industrializados (manufaturados e 

semimanufaturados).  

 

 
Gráfico 2 - Valor médio anual do R$/US$ 
Fonte: IPEA (2017) 

 

Por outro lado, a crise mundial de 2008 ainda se reflete em grandes 

parceiros comerciais brasileiros, que não se recuperaram com a mesma velocidade, 

por exemplo, dos EUA. Esses parceiros, China e países da América Latina, têm 

importado menos do Brasil, com reflexos nos resultados entre 2014 e 2016 

(Fonseca, 2016). 

Em relação ao desempenho global, percebe-se um desempenho tímido 

em relação às exportações entre 2014 e 2016, quando o Brasil ocupou a 25a. 

posição mundial, com participação de apenas 1,2% sobre o total, cujo montante 

superou US$20,7 trilhões FOB (TheWorldBank, 2017). 
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No que tange ao papel das exportações no PIB nacional, as participações 

mostram-se instáveis desde 1980, quando representou 8,5%; em 1984 atingiu seu 

maior percentual comparativo na década, com 14,2% de participação. Esse 

resultado foi fruto de um período de profunda crise econômica, com forte 

interferência do FMI, que levou a uma maxidesvalorização da moeda, queda na taxa 

de câmbio real, um programa de substituição das importações e de incentivo às 

exportações, com vistas à redução do déficit da Balança Comercial (MDIC, 2017). A 

década de 90 apresentou uma tendência de queda na participação, mas a partir de 

2000 volta a subir até atingir seu ápice histórico em 2004 (14,4%), motivada pela 

forte desvalorização do real (IPEA, 2017). A partir desse ano, até o final da década, 

houve forte queda na participação das exportações no PIB, após sucessivas crises 

mundiais, como os reflexos do ataque às Torres Gêmeas em 2001, da dolarização 

da economia Argentina (2001-2002), da Grande Recessão dos EUA (2008-2009) e 

da crise da dívida na Europa (2009-2010) (Acioly et al., 2011). A partir de 2009 

houve um retorno à tendência de crescimento na participação das exportações no 

PIB, que atingiu 11,7% em 2016. Esse resultado foi estimulado pela forte recessão 

no mercado interno e pelo câmbio favorável às exportações (MDIC, 2017), como 

apresentado no Gráfico 3. 

 

 
Gráfico 3 - Participação das exportações no PIB (1980 a 2016) 
Fonte: MDIC (2017) 
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Números consolidados de 2016 apontaram que o Brasil exportou US$185 

bilhões FOB. Os itens básicos representaram 44,9% do valor exportado, e têm sido 

desde 2009 os principais da pauta de exportação nacional, com tendência 

crescente; entretanto, essa projeção foi afetada a partir de 2014, também em função 

da crise econômica dos principais parceiros (i.e. China e países da América Latina) 

que reduziram suas importações de commodities. Esse movimento influenciou 

diretamente na participação relativa dos itens manufaturados, que inverteram a 

queda na participação em 2014 e atingiram 38,4% em 2016. Os semimanufaturados 

mantiveram uma participação histórica entre 12 e 15%, sendo que em 2016 

representaram 14,5% (MDIC, 2017), como mostrado no Gráfico 4. Essa atividade teve 

como principais estados de origem São Paulo (24,9% de participação), Minas Gerais 

(11,8%) e Rio de Janeiro (9,3%). E como países principais de destino, China com 

U$35 bilhões (19% de participação), seguida pelos EUA com compras no montante 

de US$23 bilhões (12,5%) e Argentina com US$13,4 bilhões (7,2%) (MDIC, 2016a). 

 

 
Gráfico 4 - Participação dos itens exportados por fator agregado 
Fonte: IPEA (2017) 
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vez, buscando oportunidades que se limitaram com a crise econômica interna. Por 

outro lado, quanto à participação das empresas por porte, os dados oficiais referem-

se a 2015. Nesse ano, de um total de 19.926 exportadoras,  1.914 eram de grande 

porte (9,7%), 4.076 médias (20,5%) e 12.163 MPEs (61%), das quais 1.361 são 

classificadas pelo SEBRAE como MPEs Especiais2 (6,8%). A maior parte delas 

atuam no setor industrial (64,3%), seguidas pelas do comércio (36,1%), construção 

civil (5,5%) e de serviços com apenas 0,4% (Fonseca, 2016).  

Apesar do número de micro e pequenas empresas envolvidas, sua 

participação no resultado financeiro foi de apenas 1,03%. Essa participação histórica 

tem sido baixa, entre 0,5 e 2,5%. O melhor resultado na última década foi em 2001 

e, desde então, a participação teve uma tendência de queda, com exceção em 2009 

e 2015 (Fonseca, 2016), como apresentado no Gráfico 5. Em função da taxa de 

câmbio favorável e da recessão interna, alguns boletins do MDIC apontam para 

possível aumento da participação das MPEs, mas ainda não há resultados oficiais 

conclusivos. 

 

 
Gráfico 5 - Participação das MPEs no valor das exportações  
Fonte: Fonseca (2016) 

Como apresentado no início deste item, o Brasil vinha se recuperando 

dos reflexos negativos da crise econômica mundial e a taxa de exportação voltou a 
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crescer até 2011, mas inverteu a tendência principalmente pela crise econômica 

interna e pela redução do preço das commodities agrícolas (principalmente da soja), 

minério de ferro e carnes bovina e suína, e mantém uma participação mundial 

limitada (também pela dependência de produtos básicos e semimanufaturados, com 

menor valor agregado) (Fonseca, 2016).  

O Real artificialmente valorizado levou à perda de competitividade dos 

produtos brasileiros, e queda nas vendas aos principais mercados de destino, União 

Europeia (-18%), Mercosul (-15%), China (-11%) e EUA (-10%). 

Do ponto de vista do saldo da Balança Comercial, o resultado positivo em 

US$19,6 bilhões em 2015 esconde dois problemas centrais: (1) o volume de 

exportações foi o menor desde 2009; (2) as importações caíram para US$171,5 

bilhões (24% menor que em 2014), fruto da recessão econômica interna e câmbio 

desfavorável às importações (MDIC, 2017). 

A recuperação do ritmo positivo e sustentado passa por um incentivo da 

política do MDIC para que haja maior exportação de produtos de maior valor 

agregado, mas também pelo maior competitividade e fortalecimento das MPEs 

(Fonseca, 2016; MDIC, 2017).  

Nesse sentido, fomentar o avanço da participação das MPEs nas 

exportações pode fortalecer o país, por exemplo, em clusters nos quais empresas 

desse porte se destacam internacionalmente (e.g. têxteis e calçados).  

 

2.1.1 Internacionalização de MPEs 

 

Antes de abordar  a questão da internacionalização, deve-se entender a 

classificação por porte das MPEs, bem como sua importância para a economia 

nacional. Um entrave para entender essa realidade diz respeito à demora para 

publicação de dados oficiais a respeito desse grupo de empresas, o que pode se 

refletir em políticas públicas inadequadas e estratégias defasadas. 

O estudo oficial mais recente sobre o número de empresas no Brasil, de 

2015, revelou a existência de mais de 5,1 milhões ativas, que geraram cerca de 53,5 

milhões de empregos formais (IBGE, 2015a).  

Para subdividi-las, em função do porte pode-se adotar o critério de 

número de funcionários, conforme o Quadro 3. 
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Porte 
Atividades Econômicas (Número de funcionários) 

Comércio e Serviços Indústria 

Microempresas Até 9  Até 19  

Pequena empresa De 10 a 49  De 20 a 99  

Média empresa De 50 a 99  De 100 a 499 

Grande empresa A partir de 100 A partir de 500  
Quadro 3 - Critério de classificação de empresas por número de funcionários  
Fonte: SEBRAE (2014). 

 

Outro critério a ser também considerado contempla o faturamento bruto 

anual das empresas, como apresentado no Quadro 4. 

 

Porte Faturamento Bruto Anual (R$) 

Microempresas Até R$ 360 mil 

Pequena empresa Acima de R$ 360 mil até R$ 3,6 milhões 

Média empresa Acima de R$ 3,6 milhões até R$ 300 milhões 

Grande empresa Acima de R$ 300 milhões 
Quadro 4 - Classificação de empresas por faturamento bruto anual 
Fonte: BNDES (2016); Brasil (2016) 

 

Considerando o último estudo oficial publicado (IBGE, 2015a) e baseado 

no primeiro critério citado, sem subdivisão por setor, observa-se que a maioria das 

empresas nacionais são de porte micro, totalizando 5,1 milhões de empresas, ou 

95% do total; as de pequeno porte são mais de 223 mil (4,1%), as de médio porte 

são 37,6 mil e as de grande porte são 10,6 mil como detalhado na Tabela 2. 

No que se refere à importância na atividade econômica brasileira, pode-se 

destacar que nas MPEs se encontram 45,5% das pessoas ocupadas; esses dados 

referem-se ao setor privado (que inclui todos os tipos de ocupações: sócios-

proprietários, familiares e empregados com e sem carteira); e representa 45% dos 

empregados com carteira assinada (SEBRAE, 2014). 
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Tabela 2 - Número de empresas por porte 

Porte Pessoal   
ocupado 

Número de 
empresas Participação 

Micro 0 a 4  3.985.367  73,9% 

 5 a 9  755.609  14,0% 

 10 a 19  379.902  7,1% 
Subtotal   5.120.878  95,0% 
Pequena 20 a 29  102.152  1,9% 

 30 a 49  73.368  1,4% 

 50 a 99  47.651  0,8% 
Subtotal   223.171  4,1% 
Média 100 a 249  27.132  0,5% 

 250 a 499  10.429  0,2% 
Subtotal   37.561  0,7% 
Grande 500 ou mais  10.624  0,2% 
Total     5.392.234 100,0% 

Fonte: IBGE (2015b). 

 

Ao avaliar o desempenho das empresas nacionais nas exportações 

(2015), identificou-se 19.926 companhias envolvidas, que resultou em US$191,1 

bilhões FOB em exportações. Houve uma retração de 10,7% no número de 

empresas participantes, em relação ao ano anterior, e uma queda de 15,1% no valor 

exportado. Do total de exportadoras, 1.914 foram de grande porte (9,7%), 4.076 

médias (20,5%) e 12.163 MPEs (61%), das quais 1.361 foram classificadas pelo 

SEBRAE como MPEs Especiais (6,8%) (Fonseca, 2016).  

Entre 2014 e 2015 houve um aumento no número de MPEs exportadoras 

de 8,6%, que confirmou uma tendência de crescimento desde 2013, que pode ter 

sido motivado por três razões principais: (a) pelas oportunidades geradas pelo 

câmbio favorável; b) pela retração do mercado interno; e (c) aumento na utilização 

do Despacho Simplificado de Exportação (DSE), que reduz os custos de exportação 

de empresas de menor porte. Por outro lado, o valor das exportações das MPEs foi 

de apenas US$1,97 bilhão FOB (1,03% de participação), representando uma queda 

de 1,5%, mas comparativamente melhor do que o desempenho total das 

exportações nacionais, que apresentou retração de 15,1% no mesmo período. O 

valor médio das exportações das MPEs foi de US$162,4 mil, acompanhando uma 

tendência de queda desde 2011, refletindo o aumento do número de empresas 

envolvidas e menor valor exportado (Fonseca, 2016). 



	 	 	 		

  

25 

Entre 1998 e 2008 observou-se um crescimento contínuo nas 

exportações das MPEs (principalmente das de pequeno porte), cuja tendência se 

inverteu fortemente em 2009 (i.e. refletindo a crise econômica internacional). A partir 

de 2010 a tendência é retomada, mas volta a cair a partir de 2011, como mostra o 

Gráfico 6. Ao longo de todo esse período, as exportações das MPEs cresceram a uma 

taxa média anual de 4,22%. Houve maior participação das pequenas empresas 

(92% do valor) e um ritmo mais elevado de crescimento (4,28%) em comparação 

com as micro empresas (i.e. 8% de participação no valor e taxa de crescimento de 

3,56%) (Fonseca, 2016).  

 

 
Gráfico 6 - Exportações de MPEs de 1998 a 2015 (em US$ milhões) 
Fonte: Fonseca (2016) 

 

Quanto ao setor de atuação, houve uma concentração no setor industrial 

(62%) e no comercial (28,6%) considerando o número total de empresas 

exportadoras, que participaram do valor exportado com respectivamente 82,8% e 

12,7%. Em relação às MPEs as do setor industrial representaram 59,3% e o 

comercial 34,8% do valor exportado (o que mostra um participação mais relevante 

deste setor em comparação com grandes empresas). Entre as microempresas, 

47,4% foi do setor industrial e participaram com 48,4% do valor exportado; o setor 

comercial representou 44,2% do número de empresas e 43,8% do valor. As de 

pequeno porte concentraram no setor industrial (64,3% das empresas e 60,3% do 

faturamento), seguidas pela comerciais, que participaram respectivamente com 

29,7% das empresas e 33,6% do valor, como apresentado no Gráfico 7 (Fonseca, 

2016). 
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Gráfico 7 - Participação das empresas exportadoras por porte e setor em 2015 
Fonte: Fonseca (2016) 

 

A pauta brasileira de exportações é representada principalmente pelos 

produtos básicos (e.g. soja; minério de ferro; óleo bruto de petróleo); produtos 

manufaturados (e.g. aviões; automóveis; máquinas); e produtos semimanufaturados 

(e.g. açúcar; celulose; aço e ferro). Esse cenário é diferente para as MPEs, pois os 

produtos manufaturados tiveram mais relevância (84% das exportações das 

microempresas; 75,2% das vendas das pequenas empresas, seguidos pelos 

básicos, que representaram respectivamente, 11,4% e 17,2%) (MDIC, 2016b). 

Os produtos mais vendidos pelas microempresas foram calçados, 

aparelhos de medição, vestuário feminino, móveis e alimentos e bebidas; entre as 

pequenas empresas, os destaques foram obras de mármore e granito, madeira 

serrada ou fendida, calçados e móveis, e alimentos (MDIC, 2016b). 

Em relação ao destino das exportações (2015), os países mais relevantes 

foram: (a) os da Ásia, que representaram 33,2% do valor em US$ FOB (com 

destaque para China que participou com 19,7%); (b) os da UE com 17,8% (com 

relevância para Holanda com 5,2%); do Mercosul com 11% (sendo a Argentina o 

principal país com 6,7%); e da América do Norte – 15,6%, com destaque para os 

EUA (12,6%) (MDIC, 2016c). No que se refere às microempresas, os países da 

América da Sul representaram 46,4% do total, seguido por UE (16,3%) e América do 
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Norte (15,9%). Quanto às de porte pequeno, a América do Sul destacou-se com 

42%, seguida pelos países da UE e da América do Norte (ambos com 16,8% cada); 

os países da região Ásia-Pacífico responderam por 10,2% do total (Fonseca, 2016). 

As exportações nacionais tiveram como origem, em cerca de 69% dos 

casos, seis unidades da federação (UF): São Paulo (23,8%); Minas Gerais (11,5%); 

Rio Grande do Sul (9,2%); Rio de Janeiro (8,9%); Paraná (7,8%); e Mato Grosso 

(6,8%) (MDIC, 2016c). Há um pouco mais de concentração ao observar as MPEs, 

predominando estados do Sudeste e Sul. O estado de São Paulo respondeu por 

40,3% do valor exportado pelas microempresas e 35,8% do das pequenas; em 

segundo lugar o Rio Grande do Sul (14,2% das micro e 12,6% do resultado das 

pequenas empresas); e em terceiro o Paraná (875 do resultado das microempresas 

e 9% do das pequenas) (Fonseca, 2016). 

Os dados apresentados nessa seção mostram um cenário apreensivo 

para o futuro das exportações brasileiras. O Brasil é um late-mover no processo de 

internacionalização e ainda ressente-se da dependência da forte exportação de 

commodities. Nesse cenário as MPEs enfrentam os maiores desafios e têm uma 

posição competitiva menos favorável em função dos seguintes fatores: (1) 

concentração em setores intensivos em trabalho, afetadas principalmente por países 

do sudeste asiático que pagam salários relativamente baixos; (2) menor grau de 

internacionalização; (3) possuem grau relativamente baixo de integração às cadeias 

globais de valor; (4) importam menos insumos; (5) maior dificuldade de acessar 

mercados mais distantes, como os asiáticos (Fonseca, 2016). 

Apesar do cenário menos favorável, a atividade exportadora ainda 

representa uma opção para aumentar sua competitividade, reduzir riscos do 

mercado doméstico, ter acesso a novos conhecimento e tecnologia, entre outros. 

Umas das maneiras de aumentar sua vantagem competitiva está diretamente ligada 

ao domínios das atividades de marketing, adaptando ou padronizando suas ofertas 

com base nas informações obtidas a respeito do mercado de destino. 

As políticas públicas também podem influenciar e incentivar a participação 

de MPEs que trabalham com produtos de maior valor agregado por meio de 

coopetição dos players, utilizando-se dos benefícios de transpor etapas já galgadas 

pelos first-movers.  
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2.1.2 Estudos sobre MPE  

 

Em função das pressões existentes nos mercados internos e das 

oportunidades identificados no externo, a internacionalização assumiu papel de 

destaque para a sobrevivência e aumento da lucratividade. Nesse sentido, as 

exportações tornaram-se relevantes, inclusive para SMEs (small and medium 

enterprises) (Leonidou et al., 2007). 

Entretanto, vários autores reconhecem que MPEs possuem recursos 

limitados, especialmente quando comparadas com MNEs (Carson & Gilmore, 2000; 

Stokes, Wilson, & Wilson, 2010), assim como outros identificam diferenças na forma 

de conduzir suas operações entre os diferentes portes  (Gilmore, 2007; Hansen & 

Eggers, 2010). 

A própria definição de SMEs não apresenta uma definição única e de 

consenso na academia; pode-se encontrar definições a partir de questões ligadas a 

controle e propriedade (acesso à capital externo e empresa familiar), mas os 

governos de vários países tendem a classificar as empresas a partir do número de 

funcionários (Gilmore, McAuley, Gallagher, Massiera, & Gamble, 2013).  

É nesse emaranhado de caracterização de empresas que as MPEs se 

encontram, sendo que as próprias realidades regionais podem influenciar na forma 

de classificá-las. No Brasil, por exemplo, a classificação compreende três fatores: 

número de funcionários; setor de atuação e faturamento, enquanto na Austrália 

considera-se somente o número de funcionários e na União Europeia utiliza-se 

número de funcionários e faturamento (Gilmore et al., 2013).  

Esses diferentes critérios não permitem uma generalização da definição, 

nem mesmo a adequada comparação entre vários estudos realizados 

mundialmente. Portanto, a importância de estudar empresas de micro e pequeno 

porte está em contribuir para o entendimento do perfil de MPEs, bem como salienta 

a importância de buscar uma maneira parcimoniosa de contemplar variáveis globais, 

e avançar em estudos comparativos. 

Pesquisadores do campo de empreendedorismo têm há muito 

questionado a adequação dos conceitos sobre as atividades de marketing 

(presentes na literatura), tradicionalmente utilizadas para grandes empresas, para 
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MPEs (Carson, 1990; Lima & Zosche, 2008; Stokes, 2000). Entre os gestores no 

mercado, essa avaliação também é compartilhada (SEBRAE, 2009).  

Quando ampliado para a internacionalização, a despeito da existência de 

vários estudos sobre estratégia de marketing de exportação (EME) contemplando 

SMEs (Arnott & Bridgewater, 2002; Lyn & Cavusgil, 1986; Narayanan, 2015), pode-

se identificar um gap sobre adaptação e, ou padronização. As pesquisas trazem 

visões e resultados conflitantes e, apesar das limitações apresentadas sobre MPEs, 

este estudo busca esclarecer qual o grau do continuum mostra-se adequado para 

potencializar o desempenho da exportação.  

Concluindo, o entendimento da dinâmica de mercado e da realidade das 

MPEs pode contribuir não apenas para preencher gaps teóricos, por meio do teste 

de modelos de análise que contemplam variáveis relevantes e pouco exploradas, 

mas também com lacunas empíricas ainda não esclarecidas por estudos que não 

enfocaram cuidadosamente as especificidades de empresas desse porte em 

mercado emergente como o Brasil. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

Neste capítulo apresenta-se o referencial teórico que suporta a 

construção do modelo teórico, das hipóteses e análises que derivam dos dados 

empíricos, como se segue: (1) desempenho de exportação [export performance] 

(DESEXP); (2) estratégica de marketing para exportação (EME); e (3) decisão 

estratégica , representado por causation (CAUS) e effectuation (EFFEC). 

 

 

3.1 DESEMPENHO DE EXPORTAÇÃO (DESEXP) 

 

Esse tema assumiu um papel relevante a partir dos anos 1990, com 

pesquisas ligadas principalmente ao processo de exportação, determinantes 

organizacionais, estratégia geral de exportação e ao comportamento (avaliando 

relação importador-exportador) (e.g. Leonidou & Katsikeas, 1996; Zou & Stan, 1998). 

A limitação de escopo das teorias econômicas para explicar o sucesso do 

processo de exportação, resultou em pesquisas em busca de melhor entendimento 

acerca de desempenho exportador (Cavusgil & Zou, 1994). Várias obras foram 

publicadas nos últimos 40 anos, não apenas mostrando a importância do tema, mas 

dando voz ao interesse sobre a disciplina de marketing para a exportação (Leonidou 

& Katsikeas, 1996; Leonidou et al., 2010; Leonidou et al., 2002; Zou & Stan, 1998). 

Aaby e Slater (1989) apresentaram revisões de literatura sobre desempenho 

exportador, compreendendo os anos de 1978 a 1988; destaque-se também a 

revisão dos modelos empíricos de Leonidou e Katsikeas (1996) e a revisão 

desenvolvida por Zou e Stan (1998), que abrangeu o período de 1987 a 1997.  

Sousa (2004) realizou uma revisão compreendendo artigos entre 1998 e 

2004, com o objetivo de facilitar o desenvolvimento da teoria, a partir do 

conhecimento empírico sobre as várias medidas de desempenho, no qual destacou 

uma posição favorável de vários autores ao uso de indicadores subjetivos, baseado 

nos seguintes argumentos:  
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(a) as empresas relutam fortemente em fornecer dados objetivos ao 
pesquisador; (b) dados objetivos não são disponibilizados publicamente, 
tornando impossível verificar sua acuracidade; (c) os decisores são guiados 
por suas percepções subjetivas do desempenho exportador da firma; (d) 
dificuldade em estabelecer um ponto de referência entre as empresas, pois 
sucesso financeiro para uma firma pode significar fracasso para outra; (e) 
medidas objetivas e subjetivas são positivamente associadas; (f) utilizar 
uma operação de exportação como unidade de análise favorece o uso de 
dados subjetivos sobre objetivos, porque os relatórios financeiros das 
empresas trazem poucos detalhes sobre as exportações; (g) dados 
objetivos são frequentemente difíceis de interpretar; (h) dados objetivos são 
de difícil comparação entre empresas, especialmente em estudos entre 
países, pelos diferentes procedimentos contábeis e de registro das vendas 
(Sousa, 2004, p. 15). 

 

Carneiro, Farias, da Rocha & da Silva (2016) realizaram uma ampla 

revisão teórica com o objetivo de investigar o domínio conceitual do constructo 

desempenho de exportação, em busca de oferecer maior validade de conteúdo, 

considerando as decisões dos gestores brasileiros. Pode-se observar que se trata 

de um constructo multifacetado e complexo. Não obstante as diversas obras sobre o 

tema identifica-se falta de clareza a respeito das conclusões sobre as determinantes 

do desempenho exportador, pela falta de sínteses e evidências empíricas. Por outro 

lado, houve unanimidade por parte dos autores citados acerca da dificuldade de se 

construir uma teoria consistente; entretanto, consideram a grande quantidade de 

pesquisas um passo fundamental para o desenvolvimento dessa teoria.  

A maioria dos estudos cobre uma variedade de dimensões para medir o 

desempenho exportador, em que os conceitos são muito abrangentes, como 

aqueles relacionados aos resultados econômicos, aos estratégicos e 

comportamentais, e ligados aos indicadores utilizados, evidenciado no Quadro 5. 

Nos anos 2000, além das questões que afetam o desempenho, 

mereceram ser melhor estudadas: (a) vantagem competitiva na exportação (i.e. 

enfocando recursos e capacidades dinâmicas); (b) aprendizagem empresarial (i.e. 

mecanismos de aprendizagem); (c) orientação para mercado exportador (i.e. 

envolvendo fatores como coordenação, liderança e experiência); (d) marketing digital 

(i.e. avaliando a adoção da ferramenta para atingir mercados exportadores); (e) 

empreendedorismo (i.e. várias características empreendedoras dos tomadores de 

decisão).  
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Autores Período Abordagens 

Madsen (1989) 1967-1987 Vendas, lucros e respectivas variações 

Aaby & Slater 
(1989) 

1978-1988 Comportamental (propensão, problemas, exportador 
vs. não exportador e barreiras); desempenho de 
exportação (vendas, nível e intensidade); percepção 

Cavusgil & Zou 
(1994) 

1979-1989 Desempenho de marketing de exportação (atingimento 
de objetivos estratégicos; sucesso percebido; 
crescimento nas vendas; lucratividade) 

Al-Khalifa & 
Morgan (1995) 

1964-1994 Eficácia (objetivos); eficiência (relacionamento entre 
inputs e outputs); adaptabilidade (em função do 
ambiente) 

Matthyssens & 
Pauwels (1996) 

1989-1997 Nível de análise; quadro de referência; período 
(estático ou dinâmico); método de coleta; critérios de 
mensuração 

Zou & Stan (1998) 1987-1997 Mensuração financeira, não financeira e escalas 
compostas 

Katsikeas et al. 
(2000) 

1964-1998 Pontos de vista (eficácia, eficiência e adaptabilidade); 
quadros de referência; perspectivas dos stakeholders; 
perspectiva temporal; unidade de análise; escopo de 
análise 

Leonidou et al. 
(2002) 

1964-1998 Seis dimensões (vendas, crescimento, intensidade, 
lucratividade, contribuição e participação); dimensão 
global; dimensões compostas; outras dimensões; 
mensuração objetiva e subjetiva 

Sousa (2004) 1998-2004 Indicadores objetivos (intensidade, volume de vendas e 
participação de mercado); subjetivos (sucesso e 
satisfação); identificou 50 indicadores 

Carneiro, Rocha, 
& Silva (2007) 

1999-2004 Classes de medição; dimensões e indicadores; quadro 
de referência; período; unidade de análise; modo de 
avaliação; estrutura dos indicadores 

Quadro 5 - Abordagens de estudos a respeito de desempenho de exportação 
Fonte: Adaptado de Carneiro et. al (2016); Sousa (2004). 

 

Vários estudos empíricos identificaram fatores responsáveis pelo sucesso 

na exportação. Leonidou et al. (2002) apontam que a atenção das pesquisas tem se 

concentrado em cinco grupos principais: (1) gerencial (i.e. pessoal, experimental, 

atitudinal comportamental e características ligadas aos tomadores de decisão); (2) 

organizacional (i.e. características operacionais, recursos e objetivos de exportação); 

(3) ambiental (fatores que impactam o macroambiente doméstico e externo); (4) alvo 
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(identificação, seleção e segmentação internacional de mercados); (5) variáveis do 

marketing mix (estratégias do composto de marketing para exportação). Outros 

estudos exploraram o relacionamento das variáveis dos grupos mencionados com o 

desempenho de exportação (e.g. Axinn & Trach, 1990; Cavusgil & Zou, 1994; 

Diamantopoulos, Schlegelmilch, & Palihawadana, 2011; Hultman, Katsikeas, & 

Robson, 2011; Leonidou et al., 2002; Obadia, 2013) 

Leonidou et al. (2002) detectaram a presença de três conjuntos de 

variáveis baseados em modelos de desempenho de exportação. O primeiro inclui 

fatores gerencial, organizacional e ambiental que atuam como antecedentes que 

impactam indiretamente o desempenho; o segundo compreende variáveis ligadas às 

estratégias de marketing de exportação (i.e. posicionamento e atividades de 

marketing mix); o terceiro refere-se às variáveis econômicas e não econômicas para 

mensurar desempenho de exportação.  

Com o objetivo de estabelecer aspectos de desempenho de exportação, 

alguns autores optaram por explorar: (a) satisfação do cliente; (b) desempenho 

estratégico; (c) desempenho financeiro (Diamantopoulos et al., 2014). 

Em relação às SMEs e desempenho de exportação, os estudos vem 

aumentado, mas ainda estão distantes de serem conclusivos e de atingirem o 

número de pesquisas elaboradas a respeito de MNEs. Em uma busca em bases de 

dados de periódicos acadêmicos (Scopus e WOS) em janeiro de 2018 foram 

identificados  167 artigos (entre 1995 e 2018) que trataram diversas dimensões e 

indicadores. Considerando desempenho de exportação, as abordagens se 

concentraram em: (a) firma: tamanho, localização e comprometimento internacional; 

(b) produto: características, diferenciação, inovação e custos; (c) mercado: 

orientação, diversificação, barreiras e pesquisa; (d) intermediários: inserção na rede 

e suporte; (e) empreendedores: orientação internacional, capacidades dinâmicas 

(capabilities) e orientação empreendedora.  

Como se pode notar, o entendimento sobre como se dá o processo 

decisório em relação ao planejamento das atividades de marketing foi negligenciado, 

conclusão corroborada pelos estudos de (Ojala & Tyrvainen, 2007; Zahra et al., 

2005). 

No que se refere a estudos para avaliar o desempenho de exportação de 

MPEs, Cunha & Rocha (2015) utilizaram um modelo baseado em Cavusgil & Zou 
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(1994), que avaliou o grau de atingimento dos objetivos de exportação de um 

produto para o mercado externo, de caráter econômico e estratégico, fruto de 

planejamento e execução das estratégias de marketing para exportação (EME) que 

leva em consideração três características-chave: (1) representa um empreendimento 

no nível produto-mercado; (2) incorpora dimensões econômicas e estratégicas; e (3) 

inclui medições objetivas e subjetivas. Os resultados confirmam estudos que 

detectaram a influência positiva de EME no desempenho de exportação. Entretanto, 

esse estudo não considerou o público-alvo (i.e. satisfação com a oferta 

internacional).  

A despeito das limitações de recursos das MPEs para 

internacionalização, consenso na academia, esse antecedente não necessariamente 

implica em menor grau de adaptação do mix de marketing para oferta internacional, 

nem permite afirmar que as necessidades e desejos dos consumidores são 

ignorados. Por outro lado, uma adequada escolha do mercado e de nichos 

específicos pode ser uma alternativa de sucesso para empresas menores, o que 

necessariamente implica no conhecimento do mercado de destino. Reconhece-se, 

portanto, a necessidade de utilizar um constructo que, além dos resultados 

financeiros e estratégicos, possa contemplar uma avaliação ancorada no mercado. 

Essa conclusão corrobora o estudo de Diamantopoulos et al. (2014). 

Considerando-se a importância do processo decisório nesta pesquisa, 

baseado em teoria tradicional e emergente, o tema foi detalhado de forma ampla no 

tópico que se segue. 

 

 

3.2 DECISÃO ESTRATÉGICA (SD) 

 

Um problema que MPEs encontram, ao exportarem frequentemente, está 

associado ao planejamento necessário antes de iniciar um empreendimento, se 

devem abordar o mercado externo de forma independente ou se devem encontrar 

parceiros para auxiliá-los nesse processo. Essa decisão impacta diretamente o 

suporte a ser oferecido ao intermediário utilizado no país de destino, que influencia 

diretamente o desempenho de exportação (Cavusgil & Zou, 1994; Cunha, 2012). 

Esse é apenas um exemplo dentre as várias decisões a serem tomadas com vistas 
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à internacionalização, que passam por um processo planejado (i.e. orientado pelos 

objetivos), ou não planejado e intuitivo (i.e. orientado pelos recursos disponíveis). 

Como detectado por Ojala & Leppäaho (2015), as teorias a respeito do 

processo de internacionalização estão bem estabelecidas na literatura, mas a 

dimensão empreendedora tem sido pouco explorada. Os estudos não tratam como 

os empreendedores planejam, e têm se concentrado mais no conteúdo das  

estratégias, do que na implementação (Zahra & George, 2002). Nessa direção, nota-

se uma lacuna na teoria que investiga se, e como os empreendedores planejam 

estrategicamente, implementam as ações necessárias e selecionam mercado de 

destino (Ojala & Tyrvainen, 2007; Zahra et al., 2005). 

Nesta tese o interesse volta-se à lógica de tomada de decisão estratégica 

do empreendedor, lembrando que a abordagem adotada considera o indivíduo no 

papel de desenvolver ações empreendedoras nas empresas (Stevenson & Jarillo, 

1990). Entre essas decisões, as associadas ao composto de marketing estão no 

centro das EME. Para entender esse processo decisório são utilizadas duas teorias, 

uma já consolidada e associada a um planejamento formal, denominada causation e 

outra não intuitiva, denominada effectuation (Sarasvathy, 2001). 

 

3.2.1 Causation e effectuation 

 

Causation, conforme Sarasvathy (2001), considera um determinado efeito 

como definido a priori, e se concentra no uso dos recursos para criar o efeito. Do 

ponto de vista de um projeto de exportação, os empreendedores definem os 

objetivos que desejam atingir, e buscam sistematicamente oportunidades para 

alcançá-los (e.g. essas oportunidades baseiam-se na maximização dos retornos 

esperados). A base teórica para o processo de causation deriva das perspectivas de 

decisão racional da microeconomia neoclássica (Sarasvathy & Berglund, 2010), 

cujas escolhas são baseadas em informações relevantes e no benefício gerado.  Na 

identificação de oportunidades, o empreendedor examina o ambiente orientado por 

forças exógenas, utiliza um processo de análise sequencial e escolhe o projeto com 

maior taxa de retorno (Casson & Wadeson, 2007). 

Por outro lado, a abordagem de effectuation considera um conjunto de 

recursos existentes para enfocar possíveis efeitos a serem criados. Um projeto de 
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exportação começa com o desejo de criá-lo, mas as decisões vão sendo tomadas e, 

a partir da observação dos resultados obtidos e das informações derivadas, 

possíveis  mudanças de curso são adotadas. Considerando-se que o futuro é 

imprevisível, buscam-se diferentes abordagens no mercado, antes de estabelecer 

um plano (e.g. de negócios ou de marketing). Conforme Sarasvathy (2009): 
Uma lógica de efeito é baseada na premissa: Se podemos controlar o 
futuro, não precisamos prevê-lo (Sarasvathy, 2009, pp. 22-23). 
 

A base teórica de effectuation apoia-se na ciência cognitiva, 

especialmente nos trabalhos que enfatizam um comportamento empreendedor - i.e. 

como os empreendedores identificam inputs, fazem inferências, percebem 

alternativas e respondem às limitações (Chandler, Detienne, Mckelvie, & Mumford, 

2011).  

A lógica por trás dessa teoria emergente é a de uma postura de menor 

tentativa de predizer o futuro, mas de mudar os objetivos iniciais. Ou seja, trabalha-

se com os recursos disponíveis e faz-se ajustes necessários. O futuro resulta de 

uma cocriação entre a empresa e agentes selecionados (rede de investidores, 

parceiros e clientes). E os objetivos surgem do curso das ações, baseadas nos 

recursos da empresa, do conhecimento que ela tem e do capital social. Nesse 

sentido, uma comparação entre as duas abordagens, como mostrado no Quadro 6 , 

evidencia a diferenças entre a lógica de cada perfil. 

 

Variáveis/Abordagem Causation Effectuation 

Futuro incerto Previsão a partir da definição 
a priori de um objetivo  

Experimentos de curto prazo 
para identificar oportunidades 
de negócios em um futuro 
imprevisível 

Risco e retorno de 
projetos 

Resultados previstos e 
definidos antecipadamente 

A pior situação é um prejuízo 
que se possa honrar 

Imprevisibilidade Plano de negócios e análise 
competitiva para prever um 
futuro incerto 

Comprometimento e alianças 
estratégicas para controlar um 
futuro imprevisível 

Uso dos recursos Exploração de capacidades 
dinâmicas e recursos 
preexistentes  

Exploração das contingências 
ambientais por meio de 
flexibilidade 

Quadro 6 - Comparação entre a lógica de causation e de effectuation 
Fonte: Sarasvathy (2009); Chandler, Detienne, Mckelvie, & Mumford (2011). 
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Com enfoque específico nas atividades de marketing, utilizando as duas 

abordagens mencionadas, Stokes (2000) formulou um modelo baseado em quatro 

princípios do marketing tradicional (conceito, estratégia, métodos e inteligência de 

mercado) e os comparou com marketing desenvolvido por pequenos negócios, como 

mostrado no Quadro 7.  

 

Princípios de Marketing Marketing Tradicional Marketing Empreendedor 
Conceito Orientação para o cliente: a 

partir do foco no mercado os 
produtos são criados 

Orientação para a inovação: 
guiado por ideias, o acesso ao 
mercado é intuitivo 

Estratégia Estratégia segmentação-alvo-
posicionamento, de cima para 
baixo 
 

Estratégia de nicho para atingir 
formadores de opinião e 
pequena base de clientes e 
depois expandir  

Método Composto de marketing 
 

Marketing interativo e 
marketing boca-a-boca  

Inteligência de 
mercado 

Pesquisas formais e sistemas 
de inteligência 
 

Rede de relacionamento 
informal para obter 
informações  

Quadro 7 - Marketing tradicional versus marketing empreendedor 
Fonte: Stokes (2000). 

 

O processo de buscar oportunidades está associado a uma abordagem 

de marketing tradicional, na qual empresas (e gestores) adotam uma estratégia 

orientada para o mercado ou orientada ao consumidor, considerada em vários 

artigos (Kotler, 1972; Kotler & Levy, 1969; Wind, 1978), e apoia-se na base teórica 

de causation, que deriva das perspectivas de decisão racional, cujas escolhas são 

baseadas em informações relevantes e no benefício gerado.  Na identificação de 

oportunidades, o empreendedor examina o ambiente orientado pelas forças internas 

e externas e, com o objetivo de conquistar a maior taxa de retorno, adapta suas 

ofertas ao mercado externo, por meio das atividades de relacionadas ao composto 

de marketing.  

Esse comportamento, em busca de um melhor desempenho, também se 

estende a empreendimentos internacionais. Entre atividades que caracterizam o 

processo de causation e impactam os resultados da companhia pode-se destacar: 

(a) avaliação de possíveis necessidades não atendidas dos consumidores e 

tendências tecnológicas para então desenvolverem uma solução para atender as 
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oportunidades de forma assertiva; (b) desenvolvimento de planos de negócios e 

utilização-se de métricas para acompanhar se os objetivos serão atingidos; (c) 

desenvolvimento e inserção da oferta de valor no mercado externo via exportação; 

(d) avaliação dos retornos possíveis de cada oportunidade identificada;  (e) em 

situações nas quais os resultados não estão favoráveis, adoção de caminhos 

alternativos, inclusive com adição de novas ou aprimoramento da soluções 

(Chandler et al., 2011; Sarasvathy, 2001; Shah & Tripsas, 2007). Esse processo 

pode ser verificado na Figura 3.  

 

 
Figura 3 - Processo de causation 
Fonte: Adaptado de Shah & Tripsas (2007) 

 

No caso da exportação, o processo causation leva portanto à busca pela 

maximização dos resultados, refletidos no constructo desempenho da exportação. 

Dessa forma, é possível estabelecer a seguinte hipótese: 

 

• H1: Existe uma influência direta e positiva de causation (CAUS) no 

desempenho exportador (DESEXP). 

 

Entre as atividades envolvidas no processo de causation identificam-se as 

que corroboram a tendência à adequação da oferta ao mercado:  (a) levantamento 

de dados de mercado; (b) entrevista com potenciais consumidores e obtenção de 

feedback de clientes atuais; (c) avaliação das estratégias dos concorrentes como 

possível referência na tomada de decisões; (d) monitoramento das atividades de 

marketing com base no plano elaborado (Chandler et al., 2011; Sarasvathy, 2001). 

Conclui-se, portanto, que ao adotar uma estratégia que enfoca o mercado, 

reconhecendo necessidades e desejos, a empresa ajusta suas estratégias e seu mix 

de marketing em busca dos melhores resultados. Quando se consideram as EME, 

esse processo se traduz em impacto na adaptação dos elementos do composto de 

Identificação de 
oportunidades 

(reconhecimento e 
avaliação) 

Definição de objetivos e 
elaboração de plano para 

atingi-los 

Desenvolvimento da 
solução para atender 

necessidades 
identificadas 

Inserção no mercado 
internacional 

Feedback do mercado leva à 
adaptação das EME 

Otimização dos 
resultados (DESEXP) 
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marketing para atender o mercado externo. A partir dessa reflexão, chega-se à 

seguinte hipótese: 

 

• H2: Existe uma relação direta entre causation e estratégia de 

marketing de exportação (EME), que: 

(a) influencia positivamente o grau de adaptação de produto;  

(b) influencia positivamente o grau de adaptação da comunicação;  

(c) influencia positivamente o grau de adaptação do preço; 

(d) influencia positivamente o grau de adaptação da distribuição. 

 

Por outro lado, Stokes (2000) abordou uma estratégia para pequenas 

empresas, no qual o processo de segmentação-alvo-posicionamento é realizado de 

forma inversa, partindo da identificação de oportunidades de forma intuitiva, 

atendendo necessidades de uma pequena base de clientes, para uma futura 

expansão, sempre moderada pelos recursos disponíveis. Essa estratégia é 

corroborada pela teoria de effectuation, na qual a busca por resultados é orientada 

pela minimização das possíveis perdas com o empreendimento. Entre as atividades 

envolvidas, pode-se destacar: (a) criação de múltiplos protótipos de produtos 

testando-os no mercado; (b) comprometimento de montantes limitados de seus 

recursos em cada novo empreendimento; (c) realização de acordos prévios ao 

lançamento das ofertas ao mercado; (d) alteração do modelo de geração de receitas 

quando novas oportunidades surgem (Chandler et al., 2011; Sarasvathy, 2009). 

Enfocando o mercado externo, as atividades ficam evidenciadas quando 

se analisa o processo de effectuation que: (a) parte de uma auto-avaliação para 

reconhecimento de competências e identificação dos recursos disponíveis; (b) passa 

pelo desenvolvimento do que pode ser oferecido ao mercado com base em seus 

recursos (c) apoia-se na interação com rede de relacionamento para validar suas 

ideias; (d) para minimização dos riscos, busca-se o comprometimento prévio de 

stakeholders (i.e. intermediários, clientes e fornecedores); (e) para posterior inserção 

de ofertas no mercado internacional (Shah & Tripsas, 2007), como representado na 

Figura 4. 
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Figura 4 - Processo de effectuation 
Fonte: Adaptado de Sarasvathy & Dew (2007) (2005) 

 
O processo effectuation, considerando-se as exportações, afeta os 

resultados obtidos por meio da preservação da lucratividade, refletidos no constructo 

desempenho da exportação. Dessa forma, é possível elaborar a seguinte hipótese: 

 

• H3: Existe uma influência direta e positiva de effectuation (EFFEC) no 

desempenho exportador (DESEXP). 

 

As empresas que adotam a teoria de effectuation são orientadas pelas 

ideias, pela inovação, mantendo-se mais fiéis aos projetos iniciais. Entretanto, a 

partir de uma abordagem mais voltada à ação e ao controle, as oportunidades são 

criadas e buscadas, sempre com o enfoque em recursos acessíveis e capitalização 

por meio de parcerias. O ajuste da operação ao mercado externo, pode levar a uma 

constante mudança da estratégia de negócio (Covin & Miles, 2007), no que se 

incluem as estratégia de marketing de exportação. Considerando-se que, à luz 

dessa teoria emergente, um empreendedor busca minimizar as perdas, superando 

as limitações existentes com flexibilidade, uma alternativa para enfrentar as 

vantagens competitivas de grandes concorrentes pode ser uma estratégia de nicho 

de mercado, o que implica em constante modificação de produtos e serviços ou de 

desenvolvimento de novas ofertas para atender necessidades e desejos específicos, 

o que resulta em diferentes graus de adaptação dos elementos do marketing mix. 

Decorre dessa reflexão a seguinte hipótese: 

 

 

 

 

Quem eu sou? 
O que eu sei? 

Quem eu conheço? 

O que posso 
desenvolver? 

Interação com 
outras pessoas 

Comprometimento 
com stakeholders 

Novos recursos e objetivos levam à  
adaptação das EME (Flexibilidade) 

Inserção no 
mercado 

internacional 

Expansão do ciclo de recursos leva a novas soluções (Tentativa e erro)  
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• H4: Existe uma relação direta entre effectuation e EME, que: 

(a) influencia positivamente o grau de adaptação de produto;  

(b) influencia positivamente o grau de adaptação da comunicação;  

(c) influencia positivamente o grau de adaptação do preço; 

(d) influencia positivamente o grau de adaptação da distribuição. 

 

Observando-se o comparativo fica evidente a existência de duas 

alternativas utilizadas por empreendedores para sua tomada de decisão em relação 

a como pensar, implantar e conduzir as estratégias de marketing de exportação. Por 

outro lado, uma tese defendida nessa pesquisa é a de que empreendedores devem 

buscar um equilíbrio entre a capacidade de inventar um futuro e uma postura de 

menor tentativa de predizer o futuro; de definir antecipadamente ou de mudar os 

objetivos iniciais; entre planejar e intuir. Ou seja, é possível identificar momentos em 

que causation sobressai e outros em que effectuation se mostra adequado.  

 

 

3.3 ESTRATÉGIA DE MARKETING DE EXPORTAÇÃO (EME) 

 

Antes de abordar EME é importante entender os estágios evolutivos de 

globalização das estratégias de marketing.  

 

3.3.1 Evolução das estratégias de marketing 

 

Apesar da percepção de evolução entre os estágios envolvidos da 

estratégia de marketing, rumo ao mercado global, não necessariamente o processo 

se dá de forma sequencial, e nem sempre é percorrido por todas as empresas de 

forma completa, em função do ambiente mercadológico envolvido.  Kotabe & Helsen 

(2009) apontam a existência de cinco etapas: (1) marketing doméstico; (2) marketing 

de exportação; (3) marketing internacional; (4) marketing multinacional; e (5) 

marketing global. Pode-se perceber que apesar de uma atenção ao mercado-alvo, à 

demanda, à concorrência, ao processo decisório e à orientação gerencial estarem 

presentes em cada uma delas, o escopo mostra-se diverso, como resumido no 

Quadro 8. 
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O marketing doméstico apresenta foco no mercado local, atendendo à 

demanda interna, e enfrentando a concorrência local; as decisões são tomadas 

conforme decisão e estratégias da matriz, com orientação etnocêntrica (Wind, 

Douglas, & Perlmutter, 1973). Marketing de exportação é em geral motivado por 

pedidos oriundos do exterior, não necessariamente em função das estratégias e 

esforços da empresa para sua promoção no exterior; muitas vezes, em função das 

limitações do mercado local (forte concorrência, baixa demanda etc.) há motivação 

para buscar novas oportunidades no exterior. Em geral, as decisões em relação às 

atividades e estratégias são centralizadas e a orientação é etnocêntrica (Keegan, 

1969; Keegan & Green, 2005). 

 

Estágio Mercado Demanda Concorrência Decisão Orientação 
Doméstico local interna local matriz; 

padronização 
etnocêntrica 

Exportação externo; 
quaisquer 
países 
interessados 

estímulo 
externo 

do país de 
destino 

centralizada etnocêntrica 

Internacional países com 
investimento 
em operação 
local 

alguns 
países de 
destino 

operantes no 
país 

independência 
para 
adaptação 
local 

policêntrica 

Multinacional onde há 
subsidiárias 

vários 
países de 
destino 

nacional e 
internacional 

subsidiárias 
independentes 

regiocêntrica 

Global vários países 
reconhecendo 
semelhanças 
e diferenças 

global global extensão ou 
adaptação a 
cada país 

geocêntrica 

Quadro 8 - Estágios evolutivos do marketing internacional 
Fonte: Adaptado de Keegan (1969); Keegan & Green (2005); Kotabe & Helsen (2009); Wind, 
Douglas, & Perlmutter (1973). 
 

Com o aumento do comprometimento com a operação internacional, o 

marketing internacional é adotado para oferecer maior independência em termos de 

adaptação e atenção às necessidades externas, com as decisões ainda presas à 

matriz, mas com uma orientação policêntrica. 

O próximo estágio caracteriza-se como marketing multinacional; nele, 

ocorre maior independência das subsidiárias, que gerem o composto de marketing 

conforme necessidades regionais, beneficiando-se de economias de escala, 
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padronização regional e otimização de recursos (Jain, 1989); nesse estágio 

identifica-se uma orientação regiocêntrica.  

No último estágio, o de marketing global, a companhia adota uma visão 

mundial, com uma estrutura hierárquica que vai além da tradicional, desenvolvendo 

operações em vários países, aproveitando oportunidades para obtenção de 

vantagem competitiva e ganhos globais (e.g. por meio de transferência de produtos 

e conhecimento). A orientação da empresa deve ser geocêntrica, que significa 

entender que mercados ao redor do mundo possuem similaridades e diferenças, 

resultando em uma estratégia capaz de reconhecer essas variáveis e beneficiar-se 

das oportunidades, por meio da transferência de experiência, produtos, pesquisa, 

desenvolvimento e apelos, além de adaptar-se às necessidades locais. 

Estratégia de Marketing Global [Global Marketing Strategy] (GMS) é 

definida como: 
o grau em que uma empresa globaliza suas ações de marketing em vários 
países por meio da padronização das variáveis do marketing mix, da 
concentração e da coordenação das atividades de marketing e da 
integração de ações competitivas entre os países (Zou & Cavusgil, 2002, 
pp. 42-43). 

 

Segundo Zou  & Cavusgil (2002), para entender os conceitos sobre GMS 

é indispensável descrever sua direta ligação com os conceitos de estratégia global 

dado que, para a firma, as atividades de GMS devem estar diretamente relacionadas 

com as escolhas estratégicas da mesma, e tem um efeito positivo no desempenho 

da empresa em mercados globais. 

Às MPEs, foco desta tese, surge como opção mais adequada ao perfil e 

suas limitações, em busca de internacionalização, a estratégia de marketing de 

exportação, que implica na utilização das atividades de planejamento de marketing e 

das ligadas à gestão do marketing mix, abordado a seguir. 

 

3.3.2 Estratégia de marketing de exportação (EME) 

 

Estratégia de marketing de exportação (EME) pode ser definida como: 

“(...) a forma como a empresa responde à interação das forças internas e externas 

para atingir os objetivos de uma atividade exportadora” (Cavusgil & Zou, 1994, p. 3). 

Nesse sentido, a principal decisão em marketing internacional está na opção entre 
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utilizar uma estratégia de marketing padronizada ou adaptada ao ambiente externo, 

respeitando características do macroambiente, da indústria, mercado, empresa e 

produto. Entretanto, o debate sobre qual a melhor opção a ser adotada continua 

presente na academia. 

O interesse pela internacionalização resultou em avaliações a respeito 

das estratégias de marketing de exportação (EME), em particular no continuum 

adaptação-padronização, tema de vários estudos seminais de (Cavusgil & Zou, 

1994; Jain, 1989; Katsikeas et al., 2006; Zou & Cavusgil, 2002) seguidos mais 

recentemente por outros autores (Apfelthaler, 2015; Brouthers et al., 2009; Fuchs & 

Kostner, 2015; Morgan et al., 2012; Sousa & Novello, 2014; Vrontis et al., 2009). E 

desde a década de 1970, vários estudos defendem a validade de cada uma das 

abordagens.  

Em favor da padronização destacam-se argumentos em relação ao 

macroambiente (e.g. atuação em países com características socioeconômicas 

similares); ao microambiente externo (e.g. mercados externos e internos em mesmo 

estágio de desenvolvimento e padrões de consumo semelhantes, menor 

necessidade de ajustes de produtos industriais a outras culturas e concorrência 

adotando estratégia de padronização); e microambiente interno (e.g. orientação 

etnocêntrica, ligação entre matriz e subsidiária, tomada de decisão em relação a 

políticas e alocação de recursos, oferta de produtos industriais - mais técnicos e 

menos sensível a fatores culturais, e economia de escala para redução do custo e 

pela racionalização das despesas) (Jain, 1989; Katsikeas et al., 2006; Levitt, 1983; 

Samiee & Roth, 1992; Zou & Cavusgil, 2002). 

A defesa da adaptação está apoiada em variáveis macroambientais (e.g. 

diferentes regulamentações e fatores culturais); microambientais externas (e.g. 

mercados externo e interno em diferentes estágios de desenvolvimento, 

competidores que adotam estratégia de adaptação, às necessidades e hábitos de 

uso do consumidor, diferente poder de compra do consumidor e demanda por 

soluções que geram lucros mais elevados); e microambientais internas (e.g. 

orientação policêntrica,  decisão descentralizada, subsidiárias independentes e com 

autonomia para desenvolver seus próprios produtos e foco da empresa em produtos 

suscetíveis a gostos individuais).  
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As evidências identificadas por alguns pesquisadores destacam a 

necessidade de adaptação do produto, a fim de obter os resultados esperados com 

a exportação, como apresentado no Quadro 9. 

 

 
Fatores que favorecem a padronização 

 
Fatores que favorecem a adaptação 

• Foco da empresa em produtos 
industriais (com importância destacada 
de especificações técnicas, em vez de 
em produtos de consumo 

• Custos mais baixos em função de 
economias de escala na produção, 
marketing e P&D  

• Mercados com padrões de consumo, 
níveis de renda e de crescimento 
econômico similares aos do país de 
origem  

• Alto custo de adaptação 
• Competidores também usam estratégia 

de padronização 
• Decisão centralizada de políticas e 

alocação de recursos  
• Forte ligação entre matriz e subsidiária 
• Orientação etnocêntrica  
• Mercados externo e interno estão no 

mesmo estágio de desenvolvimento 
 

• Foco da empresa em produtos de 
consumo, mais suscetíveis a gostos 
individuais 

• Possibilidade de lucros mais elevados, 
abordando diferentes  necessidades e 
hábitos de uso do consumidor  

• Diferente poder de compra do 
consumidor 

• Diferentes regulamentações (e.g. 
padrões técnicos, legislação local e 
política fiscal) 

• Diferenças culturais (e.g. tradições, 
língua, gostos e hábitos de consumo  

• Competidores também usam estratégia 
de adaptação 

• Decisão descentralizada  
• Independência e autonomia das 

subsidiárias para desenvolver seus 
próprios produtos  

• Orientação policêntrica  
• Mercados externo e interno em 

diferentes estágios de desenvolvimento 
 

Quadro 9 - Comparação entre padronização e adaptação 
Fonte: Baseado em Levitt (1983), Jain (1989) e Terpstra & Sarathy (2000). 

 

As razões para adaptação são diversas, como por exemplo, aspectos 

legais; ciclo de vida; custo e qualidade; embalagem; imagem de marca; intensidade 

competitiva; pontos de paridade; rotulagem; e unicidade (Calantone, Kim, Schmidt, & 

Cavusgil, 2006; O'cass & Julian, 2003; Roth & Romeo, 1992; Shoham, 1996; Sousa 

& Lengler, 2009; Zou & Cavusgil, 2002). Outros autores apontaram a necessidade 

de adaptação da comunicação ao mercado local, adequando, por exemplo, 

estratégia; mensagem; propaganda; verba (Cavusgil & Zou, 1994; Cavusgil, Zou, & 

Naidu, 1993; Chung, 2009; Sousa & Lengler, 2009). Pesquisadores que destacaram 

a necessidade de adaptar a distribuição, abordaram mudanças na estratégia, na 

força de vendas e no tipo de canal de distribuição (Bianchi, Glavas, & Mathews, 
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2017; Cavusgil & Zou, 1994; Schmid & Kotulla, 2011; Shoham, 1996). E os estudos 

que abordaram adaptação de preço ressaltaram a necessidade por alterações, por 

exemplo, em estratégia, margem, descontos e prazos de pagamento (Cunha & 

Rocha, 2015; Lages et al., 2008; Schmid & Kotulla, 2011). 

Em relação às PMEs uma alegação frequente nos estudos sobre 

internacionalização é que essas empresas não têm recursos para fazer frente às 

MNEs, o que levaria a um menor grau de adaptação ou à padronização, pela 

possibilidade de otimização de custos. Por outro lado, empresas de micro e pequeno 

porte são mais flexíveis e podem realizar adaptações que, ao invés de atender o 

mercado total, são direcionadas para nichos específicos. Portanto, este estudo 

procura mostrar de que forma uma estratégia de adaptação/padronização poderá 

contribuir para o desempenho de exportação. Dessa reflexão deriva a seguinte 

hipótese: 

 

• H5: EME impacta direta e positivamente o desempenho de exportação:  

(a) em função do grau de adaptação dos produtos; 

(b) em função do grau de adaptação da comunicação;  

(c) em função do grau de adaptação do preço;  

(d) em função do grau de adaptação da distribuição. 

 

A despeito das conclusões apresentadas, salienta-se que, apesar da 

crescente preocupação acadêmica e gerencial em relação às EME, algumas 

pesquisas apontam a falta de clareza e consenso quanto às variáveis envolvidas 

para avaliar o grau de padronização e, ou de adaptação, revelando ambiguidade por 

conta de projetos de pesquisa inadequados, técnicas analíticas fracas, e ineficiente 

conceituação, operacionalização e medição da estratégia de marketing (Katsikeas et 

al., 2006; Theodosiou & Leonidou, 2003). Além disso, identifica-se a falta de estudos 

desenvolvidos no contexto específico das pequenas e médias empresas 

exportadoras, exceto em exemplos como Arnott & Bridgewater (2002) (adaptação do 

e-commerce); Leonidou (2004) (efeito positivo da informação no desempenho de 

exportação), Lyn & Cavusgil (1986) (padronização de produto e comunicação); 

Cunha & Rocha (2015) (efeito positivo da adaptação de preço no desempenho de 

exportação; e Narayanan (2015) (barreiras à exportação).  
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Este estudo compreende MPEs e, para tanto, é indispensável a utilização 

de uma escala válida, mas que foi adaptada a partir de informações obtidas junto a 

esse perfil de empresa, por meio de pesquisa qualitativa, apresentada no tópico 4.3. 

 

 

3.4 MODELO CONCEITUAL DA TESE 

 

A Figura 5 apresenta o modelo conceitual proposto para esta tese. As 

variáveis CAUS e EFFEC são antecedentes da estratégia de marketing de 

exportação, influenciando diretamente a adaptação do mix de marketing; influenciam 

também diretamente o DESEXP e indiretamente mediados por EME. As variáveis 

latentes ADPROD, ADCOM, ADPREC e ADDIST impactam diretamente o DESEXP. 

 

  
Figura 5 - Modelo conceitual com efeito esperado das variáveis 

  

A seguir são apresentadas as variáveis independentes do processo 

decisório (CAUS e EFFEC), bem como as dependentes da estratégia de marketing 

de exportação (ADAPROD, ADAPCOM, ADPREC e ADDIST) e  de desempenho de 

exportação (DESEEXP). 
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3.4.1 Decisão estratégica 

 

O processo de Decisão Estratégica se dá por meio de duas abordagens: 

causation (tradicional) e effectuation (emergente). Para medir o efeito desse 

constructo foi utilizada uma escala, ainda pouco testada e que merece replicação 

para sua validação, que compara a diferente lógica utilizada por cada um dos perfis. 

O Quadro 10 apresenta as afirmações traduzidas e verificadas por meio de back-

translation. 

 

Causation & Effectuation 

CA1.   Analisamos oportunidades a longo prazo, e selecionamos a que consideramos 
com os melhores retornos  

CA2.   Desenvolvemos uma estratégia para aproveitar melhor os recursos e capacidades  

CA3.   Pesquisamos e selecionamos mercados-alvo e fizemos uma análise competitiva 
relevante  

CA4.   Desenhamos e planejamos as estratégias de negócio 

CA5.   Organizamos e implementamos processos de controle para nos certificarmos de 
que atingimos nossos objetivos  

CA6.   Tivemos uma visão clara e consistente sobre o que queríamos fazer  

CA7.   Concebemos e planejamos os esforços de produção e marketing 

CA8.   O produto/serviço lançado no início das atividades é bastante semelhante da ideia 
original 

CA9.   Nossa tomada de decisão tem sido largamente direcionada pelos retornos 
esperados 

EF10. O produto/serviço lançado no início das atividades é bastante diferente da ideia 
original 

EF11. Era impossível ver desde o início aonde chegaríamos  

EF12. Permitimos que o negócio evoluísse assim que as oportunidades foram surgindo  

EF13. Avaliamos o conjunto de recursos e meios que tínhamos a nossa disposição e 
pensamos sobre diferentes opções  

EF14. Testamos diferentes produtos e, ou modelos de negócios 

EF15. Começamos de forma muito flexível e tentamos tirar vantagem de oportunidades 
inesperadas à medida que surgiam 

EF16. Iniciamos um número considerável de acordos com clientes, fornecedores,  
organizações e pessoas para reduzir o nível de incerteza 

EF17. Nossa tomada de decisão tem sido largamente guiada pelo quanto podemos 
perder financeiramente 

Quadro 10 - Decisões baseadas em causation e effectuation 
Fonte: Chandler et al. (2011) 
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A análise das relações estruturais estão baseadas nas teorias de 

Sarasvathy (2001) e nos testes empíricos de Chandler (2011) e, dessa forma, o 

constructo foi tratado como formativo. Os indicadores são apresentados na forma de 

afirmações e foram medidos por meio de uma escala de Likert de cinco pontos, 

conforme utilizado no estudo original. Os entrevistados foram orientados a escolher 

as alternativas mais adequadas, entre 1 e 5, sendo que: 1 = discordo totalmente; 2 = 

discordo parcialmente; 3 = nem discordo, nem concordo; 4 = concordo parcialmente; 

5 = concordo totalmente. 

A despeito das relações opostas entre CAUS e EFFEC no processo de 

planejamento de decisão estratégica, os indicadores para avaliar effectuation não 

foram incluídos como reverse-coded. As principais razões para esse procedimento 

estão baseadas nas seguintes desvantagens: (1) não é possível afirmar se o 

respondente entendeu a questão corretamente, ou se ignorou a relação negativa, ou 

usou o mindset da escala anterior; (2) a negativa pode levar a uma interpretação 

errada; (3) esses itens tendem a serem carregados em um fator a parte, o que pode 

afetar na interpretação das relações (Swain, Weathers, & Niedrich, 2008; Wong, 

Rindfleisch, & Burroughs, 2003).  

 

3.4.2 Estratégia de marketing de exportação 

 

A EME trata o continuum adaptação-padronização, em relação aos 

elementos do composto de marketing (i.e. produto, comunicação, distribuição e 

preço). O constructo foi medido por meio da escala de Likert de cinco pontos, 

testada e validada de Cavusgil e Zou (1994) e adaptada ao perfil das MPEs 

brasileiras, como detalhado no tópico 5.1.1.4. As afirmações são detalhadas no 

Quadro 11. 

Aos respondentes foi solicitado que considerassem possíveis mudanças 

no seu produto, no preço, na distribuição e na comunicação que sua empresa 

realizou para poder exportar. Com base nas afirmações deveriam escolher as 

alternativas mais adequadas que indicaram o grau de mudança realizada, entre 1 e 

5, sendo que: 1 = nenhuma mudança; 2 = nível baixo de mudança; 3 = nível médio 

de mudança; 4 = nível alto de mudança; 5 = nível muito alto de mudança. 
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Quadro 11 - Perguntas para medir estratégia de marketing de exportação 
Fonte: Autor (2017) 

 

3.4.3 Desemprenho da exportação 

 

Para DESEXP levou-se em consideração o fato de as evidências da 

literatura sobre o tema indicarem que se trata de um constructo multifacetado, 

definido de diversas maneiras (Cavusgil & Zou, 1994; Katsikeas et al., 2000). Neste 

estudo foram considerados três aspectos para avaliar exportação, a partir da 

percepção da empresa a respeito de: satisfação do cliente; desempenho estratégico, 

desempenho financeiro (Diamantopoulos et al., 2014). As perguntas foram 

Estratégia de Marketing de Exportação 
V1. Alterações realizadas nos produtos para começar a exportar  
V2. Adaptação do rótulo (ex. formato, informações, língua estrangeira, etc.) 
V3. Alteração da embalagem para o mercado externo 
V4. Mudança no processo produtivo (ex. de tradicional para orgânico) ou no processo de 

prestação do serviço 
V5. Desenvolvimento de um ou mais produtos novos para atender o mercado externo 
V6. Adaptação da atividade de promoção (ex. feiras, encontros de negócios, etc.) para 

cada país atendido 
V7. Adaptação da propaganda (ex. rádio, folheteria, identificação de frota, outdoor, etc.) 

para cada país atendido 
V8. Adaptação das ações de ponto de venda (ex. degustação, amostra, material de 

gôndola, etc.) para cada país atendido 
V9. Modificação do site para comunicar-se com intermediários e, ou clientes 
V10. Modificação nas ações de redes sociais para comunicar-se com intermediários e, ou 

clientes 
V11. Alteração do canal de distribuição (ex. diferentes ou número maior de intermediários 

no exterior) 
V12. Oferta de apoio técnico (treinamento) ao intermediário (representante, distribuidor, 

etc.) 
V13. Oferta de suporte de comunicação para o intermediário 
V14. Mudança na utilização do site para comercializar seus produtos no exterior  
V15. Alteração do preço do produto para acompanhar a concorrência 
V16. Alteração do preço do produto em função dos custos de exportação 
V17. Mudança da bonificação e, ou o comissionamento para mercado externo 
V18. Alteração dos prazos de pagamento para o exterior 
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traduzidas e verificadas por meio de back-translation3; e são apresentadas no Quadro 

12. 

Os participantes foram orientados a escolher as alternativas adequadas 

comparando os resultados no mercado de exportação com o desempenho no 

mercado local (Brasil), escolhendo alternativas entre 1 e 5, sendo que: 1 = discordo 

totalmente; 2 = discordo parcialmente; 3 = nem discordo, nem concordo; 4 = 

concordo parcialmente; 5 = concordo totalmente.  

 

Desempenho de exportação 

C1. Os consumidores estão satisfeitos com os produtos/serviços exportados. 

C2. Os consumidores estão satisfeitos com o atendimento dado por sua empresa. 

C3. Os consumidores estão satisfeitos com a solução das reclamações/problemas.  

S4. Em relação aos concorrentes, a participação de mercado atingida pela sua empresa 
foi melhor. 

S5. Em relação aos concorrentes, o resultado de entrada em um novo mercado (país) 
foi melhor. 

F6. Em relação aos concorrentes, o resultado de vendas das exportações foi melhor. 

F7. Em relação aos concorrentes, o lucro obtido com as exportações foi melhor. 

F8. Em relação aos concorrentes, o crescimento das exportações foi melhor. 
Quadro 12 - Perguntas para medir desempenho de exportação 
Fonte: Diamantopoulos et al. (2014) 

 

Inicialmente, seguindo o desenvolvimento teórico sobre desempenho, o 

constructo DESEXP foi tratado como de primeira ordem (Diamantopoulos et al., 

2014). Ao realizar análise fatorial surgiram indícios de que se tratava de um 

constructo de segunda ordem; a estimativa do modelo como primeira ordem não 

apresentou um fit adequado. Abordando em seguida um modelo alternativo, com 

variáveis latentes CONSU (desempenho baseado na satisfação dos consumidores) 

e FINEST (desempenho baseado em resultados financeiros e estratégicos), o 

DESEXP (desempenho de exportação) foi tratado como de segunda ordem, 

apresentando uma resultado mais consistente. Esse resultado é corroborado pelos 

estudos de (Hultman, Robson, & Katsikeas, 2009). 

 

                                            
3 Tradução reversa realizada por doutorando do curso PMDGI da ESPM/SP que domina a língua 
inglesa, tem experiência com pesquisa e com o tema.  
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3.4.4 Variáveis de controle  

 

Foram também consideradas variáveis de controle, que são 

independentes, mas que, ao serem mensuradas, poderiam sinalizar se, e de que 

forma, influenciam uma variável dependente (CRESWELL, 2007). As variáveis de 

controle contempladas foram: idade; subsetor; número de funcionários por setor; 

número de países atendidos; experiência internacional (em anos); faturamento com 

a exportação; e faturamento total. 

A variável Idade foi incluída pelo fato de que há uma forte associação 

entre a idade e porcentagem de fechamento das empresas, conforme SEBRAE 

(2014). Além disso, a curva de experiência pode estar associada ao sucesso das 

atividades de exportação, assim como à percepção desse sucesso. O subsetor é 

importante para identificar, a partir do agrupamento das empresas em subsetores, a 

existência de alguma tendência em relação às atividades de internacionalização. O 

número de funcionários por setor é necessário para distinção entre micro e 

pequenas empresas. A variável número de países da exportação foi tratada devido à 

possível relação entre os resultados obtidos, a experiência internacional e o número 

de países atendidos. O faturamento com exportações pode indicar uma relação com 

o desempenho. E a variável faturamento total, além ser útil para classificação quanto 

ao porte, pode revelar alguma tendência e ligação com o desempenho (todas as 

questões estão apresentadas no instrumento de coleta de dados, disponível no 

Apêndice C). 

Com base nas hipóteses desenvolvidas chegou-se ao modelo conceitual, 

apresentado na Figura 5. Por meio desse modelo, os procedimentos metodológicos 

para condução desta pesquisa são apresentados no Capítulo 4. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

Nesse item apresenta-se como a investigação foi conduzida. A 

metodologia indica como foi realizada a investigação, considerando método e 

técnicas (Lakatos & Marconi, 2010; Malhotra, 2006). 

 

 

4.1 OBJETIVOS E TIPOS DE PESQUISA 

 

O tipo de pesquisa depende dos objetivos do pesquisador com o estudo. 

Podem ser classificadas como exploratória, descritiva ou explicativa (Lakatos & 

Marconi, 2010; Malhotra, 2006).  

Estudos exploratórios permitem uma maior familiaridade com o fenômeno 

pesquisado e aumentar o conhecimento; para tanto, o planejamento da pesquisa 

deve ser flexível para avaliação de diversos vários aspectos relacionados. Os do tipo 

descritivo visam descrever um fenômeno, buscando entender sua frequência e a 

relação entre outros eventos. E os estudos causais procuram aprofundar o 

conhecimento da realidade, e explicar a razão e as relações de causa e efeito dos 

fenômenos (Selltiz, Wrightsman, & Cook, 1976). 

Nesta tese a pesquisa atendeu a dois objetivos principais: (1) identificar 

as variáveis para adaptação de uma escala para medir o grau de padronização-

adaptação das variáveis do marketing mix (referente às EME) de MPEs (i.e. a escala 

referencial de Cavusgil & Zou (1994) foi desenvolvida e testada em mercado 

desenvolvido e com amostra de empresas de empresas de grande porte); (2) 

descrever as relações existentes entre os constructos, i.e. causation-effectuation, 

EME e desempenho de exportação.  

A abordagem utilizada foi mista sequencial, i.e. procura-se expandir, por 

exemplo, os achados com uma abordagem qualitativa, com o uso de uma 

abordagem quantitativa (Creswell, 2010). Portanto, o processo de pesquisa desta 

tese compreendeu duas etapas: na primeira foi utilizada uma pesquisa do tipo 

exploratória; e na segunda, uma pesquisa descritiva, como detalhado no item 4.2. e 

4.3. 
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4.2 ETAPA I - QUALITATIVA 

 

O percurso metodológico contemplado na etapa qualitativa é 

representado pela Figura 6. 

 

 
Figura 6 - Percurso metodológico da Etapa I 

 

4.2.1 Abordagem 

 

A abordagem qualitativa não procura medir eventos ou fenômenos 

estudados e não utiliza mecanismos estatísticos para a análise dos dados.  Obtêm-

se, por meio dela, dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos 

por meio do contato direto do pesquisador com a situação estudada. 

Com essa abordagem procura-se compreender os fenômenos segundo a 

perspectiva dos personagens envolvidos na situação (Godoy, 1995), que e é mais 

utilizada quando se quer explorar um problema e seus dados de forma conclusiva, 

mas não generalizáveis à população-alvo (Malhotra, 2006).  

 

4.2.2 Método 

 

O método utilizado foi de entrevista, que começou a ser utilizada 

formalmente nas ciências sociais a partir da década de 30 (Cáceres, 1998 apud 

Godoi & Mattos, 2006). Tem como principais peculiaridades: (a) a participação com 

papéis explícitos, nos quais o entrevistado fala e o entrevistador escuta; (b) o 

entrevistador estimula o entrevistado a falar, evitando contradições; (c) o 

entrevistado reconhece no entrevistador a função de conduzir a sessão (Valles, 

1997). 

Identificam-se três tipos principais de entrevistas na literatura: (1) 

conversacional livre em torno de um tema, sem perguntas previamente definidas; (2) 

entrevista baseada em roteiro, que oferece flexibilidade para o pesquisador; (3) 

1.  Tipo 

Exploratória 

2. Abordagem 
 
 
Qualitativa  

3. Método 
 
 
Entrevista 

4. Seleção 
Entrevistados 
 
Intencional 

5. Técnica de 
coleta 
 
Entrevista em 
profundidade 

6. Técnica de 
tratamento 
 
Análise de 
conteúdo 
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padronizada aberta, com pergunta definidas e respostas abertas (Godoi & Mattos, 

2006). 

A entrevista utilizada nesta tese foi baseada em um roteiro, para permitir 

que temas identificados na revisão teórica fossem a linha condutora da entrevista, 

mas sem perda de flexibilidade, permitindo que o entrevistador formulasse e 

ordenasse as perguntas durante a entrevista.  

 

4.2.3 Seleção dos entrevistados 

 

O processo de seleção de entrevistados em uma pesquisa qualitativa não 

envolve amostragem ou seleção aleatória. Creswell (2010) recomenda que a 

amostra seja definida de forma intencional em relação ao tipo de participante e ao 

local que facilitarão o melhor entendimento do problema de pesquisa.  

Em treinamento realizado em abril de 2016, para capacitação em 

marketing internacional de MPEs exportadoras, a amostra foi selecionada. 

Atendendo então às recomendações de Creswell (2010), um grupo de vinte 

empresas foi convidado a participar de uma entrevista, com a aceitação de dez 

empresas. O local de realização foi o próprio espaço da realização do treinamento, 

sendo seis pessoalmente e quatro por telefone, em função da disponibilidade.  

As empresas selecionadas são representativas para objetivo da pesquisa 

porque se incluem no critério de porte e de experiência internacional via exportação; 

exportam alimentos, calçados e produtos de vestuário (i.e. produtos importantes na 

pauta de exportação de MPEs), tendo como destino os EUA e países da América 

Latina (i.e. países que estão entre os principais parceiros comerciais do Brasil). 

Os respondentes são empreendedores, proprietários de empresas de 

micro ou pequeno porte, que desenvolvem a atividade de exportação de forma 

regular.  

Os dois primeiros participantes selecionados contribuíram para ajustes no 

roteiro, durante o pré-teste. Após ajustes  necessários, nos roteiros e no processo de 

condução da entrevista, a pesquisa foi realizada. 
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4.2.4 Técnicas de coleta de dados 

 

As técnicas de coleta de dados são um conjunto de regras ou processos 

utilizados por uma ciência, ou seja, corresponde à parte prática da coleta de dados 

(Lakatos & Marconi, 2010). Nesta fase qualitativa foi utilizada técnica de entrevista 

em profundidade (conversa realizada face a face entre entrevistado e pesquisador), 

utilizando um roteiro com perguntas semiestruturadas. A vantagem dessa técnica é 

a possibilidade de direcionamento do tema, enfocando o tópico central da pesquisa; 

entretanto, foram observados cuidados necessários, evitando-se vieses gerados por 

perguntas mal formuladas, minimizando respostas enviesadas com uma dupla 

checagem das afirmações e explorando respostas que foram imprecisas (Yin, 2010). 

A elaboração do roteiro levou em consideração os temas que fazem parte 

dos objetivos e do problema de pesquisa. Considerando-se que essa pesquisa visa 

identificar de que forma os empreendedores gerenciam as atividades do marketing 

mix, foi investigada a forma como eles mudam ou não cada um dos elementos do 

composto (i.e. produto, preço, comunicação e distribuição), com foco internacional. 

O Quadro 13 apresenta as questões, respectivos tópicos ligados à teoria e autores de 

referência. 

Creswell (2010) recomenda que se utilize de um protocolo de entrevista, 

para formular as perguntas, anotar respostas. Além disso, esse documento 

apresenta orientações aos entrevistados, caso seja outro que não o pesquisador que 

desenvolveu o roteiro de entrevista; o modelo do protocolo utilizado encontra-se no 

Apêndice B. 

Para garantir que todas as informações foram preservadas, algumas 

entrevistas foram gravadas, com o consentimento dos entrevistados e outras foram 

anotadas. 
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Roteiro das entrevistas  
Referencial 

I.    PRODUTO 
1. Se o produto exportado é comercializado no Brasil, fez 

alguma modificação nele para poder exportar? De que 
tipo? 

2. Se for um produto novo, desenvolvido para exportação, 
quais as principais caraterísticas diferentes dos 
vendidos no Brasil? 

3. Seu produto é competitivo no exterior? Por quê? 
4. O mercado externo solicitou alguma alteração que você 

não atendeu? Por quê? 

Adaptação/padronização de 
produto 
 
(Chung, 2009; Hultman et 
al., 2009; Sousa & Lengler, 
2009)  
 

II.   COMUNICAÇÃO 
1. Como faz para ser conhecido no mercado externo? 
2. Com que públicos você se comunica? Com que 

objetivo? 
3. Utiliza redes sociais para acessar o mercado externo? 

Como? 
4. Sua comunicação é eficiente com o mercado externo? 

Adaptação/padronização da 
comunicação 
 
(Kirpalani & MacIntosh, 
1980; Pae, Samiee, & Tai, 
2002; Schlegelmilch, 1986; 
Sousa & Lengler, 2009) 

III. PREÇO 
1. Tem alguma política de preço diferente para 

exportação? 
2. Faz algum tipo de promoção (desconto, volume, 

bonificação)? Descreva. 
3. A margem é diferente da do Brasil? Quanto? Por quê? 
4. Como trata o prazo de pagamento? 

Adaptação/padronização do 
preço 
 
(Cunha & Rocha, 2015; 
Piercy, 1981; Stöttinger, 
2000) 
 

IV.  CANAL DE DISTRIBUIÇÃO 
1. Descreva a forma de distribuição no exterior? 
2. O canal é diferente do utilizado no Brasil? Por quê? 
3. Oferece algum tipo de suporte ao seu intermediário? 
4. Como é a remuneração dos intermediários? 

Adaptação/padronização da 
distribuição 
 
(Axinn & Trach, 1990; Dow, 
2006; Schlegelmilch, 1986; 
Shoham, 1996) 

Quadro 13 - Roteiro de entrevistas e referencial teórico 
Fonte: Autor (2017) 

 

4.2.5 Técnicas de análise de dados 

 

As técnicas de análise de dados devem ser adequadas à natureza da 

pesquisa. Nesta fase foi utilizada análise de conteúdo, que é definida como um 

método para a interpretação subjetiva do conteúdo das informações analisadas, por 

meio de um processo sistemático de codificação e identificação de temas ou 

padrões (Hsieh & Shannon, 2005). Como um conjunto de técnicas que aumenta a 

prospecção à descoberta, enriquece a tentativa exploratória, na qual se buscam 

provas para afirmação de uma hipótese.  
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Análise de conteúdo pode adotar três abordagens: convencional, direta e 

a acumulativa (Rossi, Serralvo, & João, 2014). Neste estudo foi utilizada uma análise 

direta, porque a teoria a respeito da internacionalização de MPEs, em função da 

estratégia de marketing de exportação é incompleta; assim, por meio de uma 

investigação mais profunda, foi possível expandir o entendimento desse fenômeno 

(Mayring, 2000). 

Durante a análise foram consideradas as etapas explicitadas por Bardin 

(2004): pré-análise; exploração do material; tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. 

A pré-análise é uma fase inicial que compreendeu a organização do 

material analisado, sistematizando as ideias iniciais, mas de forma flexível, dada a 

perspectiva qualitativa do trabalho. Envolveu uma leitura flutuante, a escolha dos 

documentos, a formulação de hipóteses e dos objetivos, a referência dos índices e 

elaboração de indicadores e a preparação do material (Bardin, 2004). O material 

analisado refere-se ao conteúdo das entrevistas, que foi gravado e transcrito ou 

anotado. 

A segunda fase foi de exploração do material.  Partindo-se da premissa 

de que as operações elaboradas durante a etapa anterior foram bem desenvolvidas, 

à etapa de exploração coube a administração sistemática das decisões tomadas. 

Todo o conteúdo do material coletado foi recortado em unidades de registro, como 

os parágrafos de cada entrevista. Na primeira categorização foram utilizados termos 

inerentes à EME, e.g. grau de adaptação de cada elemento do marketing mix; em 

seguida, foram consideradas palavras-chave que resultaram em categorias 

emergentes. 

A última fase, tratamento dos resultados obtidos e interpretação, levou em 

consideração o conhecimento teórico do pesquisador, sua experiência com estudos 

sobre o tema, além da percepção e intuição. A partir da reflexão e da intuição 

embasada, o tratamento dos dados foi feito de maneira a serem significativos 

(“falantes”) e válidos (Bardin, 2004). Quanto à interpretação, Patton (1990) 

esclarece: “envolve explicar os achados, responder questões, anexar significância a 

resultados particulares e colocar padrões num quadro analítico” (Patton, 1990 apud 

Dellagnelo & Silva, 2005, p. 113). 
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4.2.6 Validade e confiabilidade 

 

A validade qualitativa indica que o pesquisador verificou a precisão dos 

resultados por meio de alguns procedimentos. 

Os adotados nesta tese envolveram: (a) descrição detalhada; (b) tempo 

de permanência no campo; (c) saturação teórica; (d) triangulação dos dados; (e) 

avaliação entre pares; (f) transparência dos procedimentos;  (e) exposição das 

limitações; (f) coerência entre pesquisa e teoria de suporte; (g) reflexividade (Yin, 

2010). O detalhamento do utilizado de como essas etapas serão conduzidas 

encontra-se no Quadro 14. 

 

Técnica Procedimento 

Design Desenvolvimento cuidadoso do design da pesquisa 
Seleção dos entrevistados 
Valorização comentários dos entrevistados 

Dados Coleta de informações cuidadosa 
Transcrição dos dados 
Saturação dos dados 

Análise Articulação decisões de análise 
Verificação com especialistas 
Apresentação dos resultados 
Ligação com teoria 

Apresentação Fornecimento de trilha e descrições detalhadas 
Protocolo de pesquisa 

Quadro 14 - Técnicas empregadas para verificar validade 
Fonte: Whittemore, Chase, & Mandle (2001) 

 

A confiabilidade indica a utilização de uma abordagem consistente. Para a 

comprovação de confiabilidade, foram empregadas as seguintes técnicas: (a) design 

cuidadoso; (b) geração de dados; (c) análise; e (d) apresentação.  

 

 

4.3 ETAPA II - QUANTITATIVA 

 

O percurso metodológico desta etapa é representado pela Figura 7. 
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Figura 7 - Percurso metodológico da Etapa II 
Fonte: Autor (2017) 

 

4.3.1 Abordagem 

 

A pesquisa quantitativa implica no uso de quantificação, tanto durante a 

fase de coleta de dados, como na de tratamento estatístico dos dados. Busca a 

validação das hipóteses mediante a utilização de dados estruturados, estatísticos, 

com análise de um grande número de casos representativos, recomendando um 

curso final da ação (Cervo & Bervian, 2002).  

 

4.3.2 Método 

 

O método utilizado neste estudo foi de uma survey. Esse método de 

pesquisa pode contribuir com o avanço do conhecimento de diversas formas. Em 

geral, pesquisadores identificam três tipos diferentes: exploratória, confirmatória e 

descritiva (Forza, 2002).  A survey exploratória é utilizada com o objetivo de obter 

insights preliminares sobre um tópico, nas fases iniciais dos estudos sobre o 

fenômeno; a confirmatória (ou explanatória) é utilizada para testar teoria, a partir de 

teste de adequação de conceitos em relação ao fenômeno, dos limites válidos dos 

modelos e ligação entre hipóteses e conceitos; a descritiva contribui para o 

entendimento da relevância de certo fenômeno; não tem o objetivo primário de criar 

teoria, mas por meio da descrição dos fatos pode oferecer contribuições tanto para 

construção ou refinamento da teoria (Malhotra & Grover, 1998). 

Nesta tese o tipo mais indicado para esclarecer a questão-problema 

definida, que buscou entender como o processo decisório (i.e. causation e 

effectuation) influencia as estratégias de marketing de exportação e o desempenho 

de exportação, foi a survey confirmatória. 

 

1.  Tipo 

Descritiva 

2. Abordagem 
 
 
Quantitativa 

3. Método 
 
 
Survey 

4. Seleção da 
amostra 
 
Não probabilística 
por conveniência 

5. Técnica de 
coleta 
 
Questionário 

6. Técnica de 
tratamento 

Estatística 
descritiva e 
multivariada 
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4.3.3 Amostragem 

 

O uso de amostragem é indicado para populações em contextos de 

constante mudança, e pode ser realizada com a coleta de parte de uma população, 

denominada amostra (Malhotra, 2006).  

A amostragem pode ser probabilística (em que cada elemento da 

população pode ser selecionado para compor a amostra e tem uma probabilidade de 

ser conhecida que é diferente de zero), podendo ser obtida pelas seguintes técnicas 

principais: (a) aleatória simples; (b) estratificada; (c) por conglomerado; e (d) 

sistemática (Aaker, Kumar, & Day, 2004). Outro tipo de amostragem é a não 

probabilística (que depende do julgamento do pesquisador, ou do entrevistador, para 

a seleção dos elementos da população para compor a amostra); as principais 

técnicas envolvidas são: (a) intencionais ou por julgamento; (b) “bola de neve"; (c) 

por conveniência; e (d) por quotas ou proporcional (Aaker et al., 2004; Malhotra, 

2006). Forza (2002) comparou os tipos de amostragens, indicando os objetivos 

centrais de cada uma delas e a representatividade, como apresentado no Quadro 15. 

 
Representatividade Proposta principal Tipo de amostragem 

Probabilística 
(essencial para o 
estudo) 

Generalização Randômica simples ou sistemática 

 Avaliação de parâmetros 
diferenciadores em subgrupos da 
população 

Amostra randômica estratificada 
proporcional (para subgrupos com 
números iguais de elementos) 

  Amostra randômica estratificada 
desproporcional (para subgrupos com 
números diferentes de elementos) 

 Coleta de dados em áreas 
localizadas 

Amostragem por região 

 Reunião de informação de uma 
parte da amostra 

Amostragem dupla (ou multiestágio) 

Não probabilística 
(não essencial para 
o estudo) 

Obtenção de informação rápida, 
mesmo se não confiável 

Amostra por conveniência 

 Obtenção de informação 
relevante para e disponível 
apenas para certos 

Amostra por julgamento (quando 
utilizando informação que apenas alguns 
especialistas podem fornecer) 

  Quota (quando as respostas de 
interesse especial a respeito de minorias 
são necessárias) 

Quadro 15 - Abordagem para definição de amostra 
Fonte: Forza (2002). 
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Baseado nessas reflexões e nos objetivos desta pesquisa, optou-se pelo 

uso de uma amostra não probabilística, selecionada por conveniência. As MPEs, 

alvo desta pesquisa, são as chamadas MP Especiais (SEBRAE, 2014), como 

detalhado na Tabela 3. Essas empresas recebem essa denominação do SEBRAE por 

estarem envolvidas no processo de exportação de modo contínuo e regular. 

 
Tabela 3 - Número de empresas exportadoras por porte 

Tamanho 2011 2012 2013 2014 
Total 18.722 18.229 18.414 22.320 
Micro 5.140 4.688 4.716 4.508 
Pequena 6.433 6.180 6.251 5.385 
MPE 11.573 10.868 10.967 9.893 
MP Especial 1.198 1.112 1.158 1.406 
Média 3.778 3.764 3.768 5.926 
Grande 2.043 2.164 2.143 6.087 
Não classificada 130 321 414 414 

Fonte: SEBRAE (2014). 

 

Utilizando uma base de dados do SEBRAE-NA com cerca de 4000 

empresas iniciou-se o processo de coleta. Foi considerada, inicialmente, uma 

amostra entre 100 e 200 empresas para aplicação de uma survey até o final de 

2017. 

Conforme avaliado no tópico 4.3.4, esse mailing apresentou baixo índice 

de atualização, o que comprometeu o acesso a um número maior de empresas. 

Ao final do período em que o questionário ficou hospedado no 

SurveyMonkey, 183 participantes optaram por participar da pesquisa, mas apenas 

142 foram respondidos de forma completa (representando 77,6% do total). Uma 

avaliação individual dos questionários relevou 26 com a seleção da resposta N/A 

(não se aplica) a algumas questões sobre EME. Uma alternativa interessante para 

ser considerada seria uma análise comparativa entre o grupo de respondentes que 

que selecionou N/A e o que não selecionou, mas como a amostra é insuficiente, não 

produziria conclusões confiáveis. Esses questionários foram retiradas da amostra 

final, bem como 6 com problema de missing values, resultando 110 válidos, ou 60% 

do total. 

Para analisar a adequação do tamanho da amostra para modelagem de 

equações estruturais, recomenda-se o uso de técnicas estatísticas sofisticadas (Hair 
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Jr, Anderson, Tatham, & Black, 2009), que consideram o poder do teste (Power = 1 - 

β erro prob. II) e tamanho do efeito (f2). Utilizou-se o software G*Power 3.1.9.3 (Faul, 

Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009), adequando-o conforme (Cohen, 1988), com o 

uso de poder de 0,8, tamanho do efeito de 0,15 (mediano) e um nível de 

significância de 0,05. O constructo Desempenho de Exportação recebe sete 

preditores e, para o PLS, é a referência para definição da amostra mínima. 

Conforme Figura 8, com a saída do software, a amostra mínima é de 103 

observações; portanto, a amostra de 110 respondentes está acima do mínimo 

necessário. 

 

 
Figura 8 - Tela do software G*POWER 3.1.9.3 com o cálculo da amostra mínima 
Fonte: Faul et al. (2009) 

 

 



	 	 	 		

  

64 

4.3.4 Técnicas de coleta de dados 

 

Para o levantamento de dados em uma survey utilizou-se de um 

questionário com perguntas estruturadas, que se originaram na revisão teórica e na 

pesquisa qualitativa. 

Lakatos & Marconi (2010, p. 88) definem questionário estruturado como: 

“(...) uma série ordenada de perguntas, respondidas por escrito sem a presença do 

pesquisador”. O uso desse tipo de instrumento é particularmente vantajoso por 

permitir: uma participação de um grupo maior de respondentes; padronização das 

questões levando a interpretações mais uniformes; compilação e comparação mais 

fácil e ágil; protege a identidade do participante; comparativamente mais econômica 

em relação a outras técnicas/instrumentos. 

Durante a elaboração do instrumento recomenda-se a observação das 

seguintes questões: (a) definição de como as questões serão construídas, 

utilizando-se de linguagem compatível com o nível de entendimento dos 

pesquisados; (b) escolha de qual escala será utilizada para medir cada questão (e.g. 

nominal, ordinal e intervalar); (c) desenho do questionário agrupando questões em 

torno do mesmo tema, de modo a facilitar e motivar os respondentes; (d) inclusão de 

uma sessão para caracterizar os participantes (Forza, 2002). 

As variáveis abordadas na pesquisa foram agrupadas em sessões: (1) 

independentes (i.e. decisão estratégica: causation e effectuation); (3) dependentes 

(i.e. EME e desempenho de exportação). As escalas para medir cada variável são 

abordadas no tópico 3.4. Com o instrumento definido, conforme Apêndice C, o 

mesmo foi validado por dois especialistas da área de marketing internacional, dois 

de international business e dois de empreendedorismo.  Em seguida, desenvolveu-

se um pré-teste, com dez MPEs que foram recomendadas por um especialista do 

SEBRAE/SP, em função de experiência em exportação dessas empresas. Refletindo 

o feedback dos avaliadores e desse teste inicial, o instrumento foi aprimorado. 

O questionário definitivo (Apêndice C), auto preenchível, foi incluído em 

uma plataforma denominada SurveyMonkey, e ficou hospedado entre agosto e 

dezembro de 2017.  
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Os participantes da pesquisa quantitativa foram convidados por meio de 

um processo que se iniciou com uma carta-convite enviada por e-mail, seguindo 

processo descrito no Quadro 16. 

 
Atividade Meio Monitoramento Status 
1. Envio de carta 
convite 

E-mail  Aguardou-se uma 
semana 

Se respondeu, foi incluído na 
amostra; se não respondeu, 
atividade 2. 

2. Envio de mensagem 
de reforço 

E-mail Aguardou-se uma 
semana 

Se respondeu, incluído na 
amostra; se não respondeu, 
atividade 3. 

3. Verificação se 
mensagem foi recebida 

Telefone Imediato Se aceitou responder, incluído 
na amostra; se não respondeu, 
retirado da lista de convidados. 

Quadro 16 - Processo de convite dos participantes 
Fonte: Autor (2017) 

 

Em paralelo foi criado, sob a supervisão do pesquisador, um grupo de 

apoio para aplicação dos questionários. Esse grupo foi formado por oito alunos do 

ensino superior, de um curso de Relações Internacionais. Para otimizar a atuação do 

grupo de pesquisa foram realizados os seguintes passos: (1) treinamento 

apresentando a teoria que suportou a pesquisa; (2) explicação sobre o objetivo da 

pesquisa e sobre como o instrumento foi construído, i.e. origem das escalas de 

medição; (3) treinamento para coleta dos dados (apresentação da carta-convite a 

ser enviada por e-mail; abordagem por telefone para verificar se o destinatário 

participaria da survey, respondendo diretamente na plataforma ou por telefone); (4) 

acompanhamento diário para garantir a condução das entrevistas; (5) reuniões 

semanais de feedback. 

O mailing utilizado mostrou-se desatualizado, o que levou a uma atividade 

prévia de checagem de telefone e e-mail, quando foi detectado que muitas das 

empresas não estavam mais em atividade.   

  

4.3.5 Técnicas de análise de dados 

 

Os dados coletados foram analisados incialmente por meio de estatística 

descritiva, que tem como objetivo apresentar um sumário dos dados, que podem ser 

tabulares, gráficos ou numéricos (D. Anderson, Sweeney, & Williams, 2010). Foram 
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tratados os dados relativos às variáveis independentes (CAUS e EFFEC) e, 

posteriormente, às dependentes (EME e DESEXP).  

Empregou-se também estatística multivariada (conjunto de métodos 

estatísticos utilizados em situações nas quais diversas variáveis são medidas 

simultaneamente, em cada elemento amostral) e que utiliza técnicas que analisam a 

interdependência (modelagem de equações estruturais) (Hair Jr et al., 2009). A 

Modelagem de Equações Estruturais (MEE) foi realizada com o auxílio dos 

softwares IBM® SPSS® Statistics 22 e SmartPLS. 

Uma justificativa relevante para o uso de MEE reside no fato de a técnica 

trazer flexibilidade aos pesquisadores para a verificação dos seguintes pontos: (a) 

modelagem das relações existentes entre múltiplos preditores; (b) construção de 

variáveis latentes não observadas diretamente; (c) modelagem dos erros nas 

medições para as variáveis observáveis; (d) medição, estatisticamente, de uma 

prévia teoria e suas escalas de mensuração contra dados coletados empiricamente 

(Chin, 1998). 

O objetivo da técnica é prever constructos-chave e/ou direcionadores, 

exploratório ou a extensão de uma teoria existente. É adequada quando há 

constructos formativos e um modelo é complexo, além de amostras pequenas (Hair 

Jr et al., 2009). Ao empregar a técnica, foi possível interpretar as várias relações 

existentes entre processo de decisão i.e. causation e effectuation, EME e o 

desempenho de exportação.  

 

4.3.6 Perfil das empresas pesquisadas 

 

Como detalhado no tópico 4.3.3, 110 questionários foram considerados 

válidos para a modelagem de equações estruturais e, em relação ao perfil das 

empresas, são apresentadas informações a respeito de porte, setor de atuação, 

faturamento, tempo de existência e de envolvimento com exportação e número de 

países atendidos. 

Para classificação do porte das empresas foi considerado o número de 

funcionários, conforme critério utilizado pelo SEBRAE (Quadro 3 – item 1.2). A maioria 

das empresas participantes da survey é de porte micro (66,4%) e as demais são de 
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pequeno porte (33,6%); esse cenário difere da média nacional, na qual as de porte 

micro representaram 44% e as pequenas 56%.  

Cerca de 55% das MPEs atua no setor da indústria (n=60), mais de 36% 

no de comércio (n=20) e 9,1% no de serviços (n=10), como indicado no Gráfico 8. 

Essa distribuição acompanha a participação total no mercado, com destaque para as 

que atuam como indústria (62%), seguidas pelas do comércio (28,2%) e de serviços 

(9,8%). 

 

 
Gráfico 8 - Setor de atuação da amostra 
Fonte: Autor (2018) 

 

Entre as micro, 55% atua no setor industrial (n=40), 34% no de comércio 

(n=25) e 11% no de serviços (n=8); no panorama nacional, a participação das 

industrias é relativamente menor (47,4%) e o comercial maior, com 44,2% de 

participação. As pequenas empresas apresentam distribuição similar, com 54% na 

indústria (n=20), 41% no comércio (n=20) e 5% no de serviços (n=2); entretanto, em 

relação ao resultado das pequenas no país, as de comércio foi inferior em cerca de 

8 p.p.; os resultados da survey são apresentados no Gráfico 9.  
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Gráfico 9 - Porte x Setor 
Fonte: Autor (2017) 

 

O subsetor mais frequente entre as empresas da amostra foi o de 

máquinas, representando quase 21% do total (n=23). As do setor de comércio, 

máquinas (17,5%) e alimentação (15%) foram as mais importantes; em relação às 

do setor industrial, depois de máquinas (23,3%) destacou-se o de alimentação 

(13,6%); no setor de serviços, atividades de prestação ligados a máquinas 

destacaram-se (20%), seguidas por alimentação, como apresentado na Tabela 4. Os 

outros subsetores, apesar da participação acumulada ser representativa (20,9%), 

individualmente não apresentaram informações que mereciam ser ressaltadas, pois 

eram muito pulverizados. 

 
Tabela 4 - Subsetores de atuação 

subsetores/setor comércio indústria serviço total 
alimentação 15,0% 13,3% 10,0% 13,6% 
artesanato 7,5% 0,0% 0,0% 2,7% 
bebidas 2,5% 3,3% 0,0% 2,7% 
bolsas 2,5% 1,7% 0,0% 0,0% 
calçados 2,5% 5,0% 0,0% 3,6% 
confecção 12,5% 8,3% 0,0% 9,1% 
cosméticos 5,0% 5,0% 0,0% 4,5% 
eletroeletrônico 10,0% 1,7% 0,0% 4,5% 
equipamentos 5,0% 6,7% 0,0% 5,5% 
máquinas 17,5% 23,3% 20,0% 20,9% 
móveis 2,5% 1,7% 0,0% 1,8% 
peças 10,0% 6,7% 10,0% 8,2% 
outros 7,5% 23,3% 60,0% 20,9% 

Fonte: Autor (2018) 
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Comparando-se esses dados coletados com a média nacional nota-se 

que há pouca semelhança, pois os subsetores de maior destaque entre 

microempresas foram calçados, aparelhos de medição, vestuário feminino, móveis e 

alimentos e bebidas; entre as pequenas empresas, os destaques foram obras de 

mármore e granito, madeira serrada ou fendida, calçados e móveis, e alimentos 

(MDIC, 2016b). Esse cenário pode apresentar diferenças em relação à média de 

mercado, mas como a amostra foi por conveniência e os participantes aderiam 

voluntariamente, não foi possível refletir neste todos os subsetores mencionados 

pelo MDIC, nem participação assemelhada. 

Em relação ao faturamento, apresentado na Tabela 5, mais de 75% das 

empresas foi classificada como de pequeno porte, sendo a maioria do setor 

industrial (62,7%); 24% são micro empresas, concentradas no setor do comércio 

(51,9%). Como a faixa de classificação de pequenas empresas é muito amplo, é 

difícil precisar, com base nos critérios utilizados no instrumento de coleta, se as 

mesmas encontram-se mais próximas do patamar anterior ou do posterior (médias 

empresas). Assim, foi utilizado o de número de funcionários como referência. 

 
Tabela 5 -  Faturamento bruto anual da amostra 
Faturamento/setor comércio indústria serviço %V 
até R$360 mil 51,9% 29,6% 18,5% 24,4% 
mais de R$360 mil até R$3,6 milhões 33,7% 62,7% 3,6% 75,5% 

Fonte: Autor (2018) 

 

As empresas pesquisadas encontram-se principalmente em uma faixa 

entre 10 e 25 anos de existência, com destaque para as entre 15 e 20 anos que 

representam 24,5% (n=27), como detalhado no Gráfico 10. 
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Gráfico 10 - Tempo de existência das empresas da amostra em anos 
Fonte: Autor (2018) 

 

Avaliando a atuação internacional percebe-se que a maioria das 

empresas (73%) tem no máximo 20 anos de experiência com exportações , sendo 

que mais de 29 (n=32) ainda não atingiram 5 anos de atividade, como pode ser 

observado no Gráfico 11. 

 

 
Gráfico 11 - Tempo de experiência com exportação (anos) 
Fonte: Autor (2018) 
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As MPEs da amostra apresentam um comportamento em relação ao 

número de países atendidos, que pode refletir a experiência internacional, a 

natureza da atividade ou mesmo as oportunidades encontradas no exterior. A maior 

parte das empresas exporta para um país (n=22), seguida pelas que atendem dois 

países (17,3%) e as que vendem para três e quatro, com 10% de participação cada, 

como detalhado na Tabela 6. 

 
Tabela 6 - Número de países atendidos via exportação 

Países un. % 
um 22 20,0% 
dois 19 17,3% 
três 11 10,0% 
quatro 11 10,0% 
cinco 9 8,2% 
seis 12 10,9% 
mais de 6 26 23,6% 
total 110 100% 

Fonte: Autor (2018) 

 

O faturamento bruto anual com a atividade exportadora de todas as 

empresas participantes concentrou-se na faixa até cento e cinquenta mil reais 

(62,7%, n=69), comportamento similar observado nos setores, como detalhado na 

Tabela 7. Esse resultado mostra que, a despeito do envolvimento internacional, o 

faturamento advindo das exportações pouco contribui para o resultado final das 

empresas. 

  
Tabela 7 - Faturamento bruto anual com exportação da amostra 

Faturamento/ano comércio indústria serviço %V 
até 150 mil 70,0% 58,3% 60,0% 62,7% 
de 150,1 a 350 mil 2,5% 18,3% 30,0% 13,6% 
de 350,1 a 650 mil 5,0% 6,7% 0,0% 5,5% 
de 650,1 a 950 mil 2,5% 10,0% 0,0% 6,4% 
de 950,1 mil a 1,2 milhão 10,0% 1,7% 0,0% 4,5% 
mais de 1,2 milhão 10,0% 5,0% 10,0% 7,3% 

Fonte: Autor (2018) 

 

O tópico 4.4 apresenta um resumo do procedimento metodológico. 
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4.4 MATRIZ DE AMARRAÇÃO METODOLÓGICA 

 

Antes iniciar o processo de pesquisa é fundamental explicitar a coerência 

e compatibilidade entre modelo de pesquisa, objetivos, hipóteses e técnicas de 

análise planejadas para o tratamento dos dados.  Essa preocupação é reforçada por 

Mazzon (1981), que destaca a importância do uso de um instrumento capaz de 

revelar a consistência sistêmica do mesmo, deve ser elaborado a priori, como 

salientado por Smith (1975).  

Mazzon (1981) afirma que todos os trabalhos científicos, ao utilizarem 

uma matriz de amarração, facilitam o entendimento do planejamento da pesquisa 

envolvida em um estudo. Além desse esclarecimento, mostra a capacidade do 

pesquisador de entender holisticamente o processo: 
Todos os trabalhos, dissertações e teses, deveriam apresentar no seu corpo 
essa matriz, facilitando a compreensão concatenada do problema de 
pesquisa, dos objetivos desta, do modelo teórico adotado, das questões 
e/ou hipóteses de pesquisa e as técnicas utilizadas no tratamento dos 
dados (Mazzon, 1981, p. 52).  
 

 O processo de levantamento de dados para a construção do referencial 

teórico e a contextualização do ambiente e avaliado por este estudo é apresentado 

no Quadro 17. 

 

Tema Objetivos 
da Pesquisa Técnicas Resultados 

Dados sobre MPEs Contextualizar e justificar a 
importância de estudar 
MPEs no Brasil 

Pesquisa 
bibliográfica 

Contexto aponta dicotomia entre 
cenário nacional e internacional 

Decisão estratégica Entender causation e 
effectuation; articular com 
estratégia de exportação; e 
escala para aferição 

Pesquisa 
bibliográfica 

Seleção de variáveis para medir 
os dois efeitos (Chandler et al., 
2011) 

Estratégias de 
Marketing para 
Exportação (EME) 

Delimitação do constructo e 
adaptação de escala 
específica para MPEs 

Pesquisas 
bibliográfica e 
qualitativa 

Identificar variáveis adequadas 
para estimar o constructo 
(Cavusgil & Zou, 1994) 

Desempenho de 
Exportação 
(DESEXP) 

Entender o  desempenho de 
exportação das empresas 

Pesquisa 
bibliográfica 

Utilizar indicadores de 
satisfação do cliente; 
desempenho estratégico; 
desempenho financeiro 
(Diamantopoulos et al., 2014)  

Quadro 17 - Processo para construção de referencial teórico 
Fonte: Autor (2018) 
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Após a revisão teórica foi possível criar um modelo representativo da 

pesquisa desenvolvida (matriz de amarração metodológica), apresentado na Figura 9. 

Nessa matriz pode-se verificar, de forma sintética e interrelacionada o 

framework teórico completo, bem como cada relação esperada entre variáveis 

independentes e dependentes: (1) CAUS e EFFEC influenciando diretamente EME e 

DESEXP; (2) CAUS e EFFEC influenciando DESEXP, mas mediados por EME; e (3) 

EME influenciando diretamente a DESEXP. 

Foram também articulados com os objetivos da pesquisa; as hipóteses de 

pesquisa; questões de referência; técnicas para análise e validação dos dados e 

resultados possíveis de serem obtidos pelo uso das técnicas. 
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Modelo Conceitual Objetivos da Pesquisa Hipóteses da Pesquisa Questões Técnicas Resultados 
 
 

 

 
Avaliar como o 
processo decisório 
influencia o 
desenvolvimento das 
estratégias de 
marketing de 
exportação de micro e 
pequenas empresas, 
bem como o 
desempenho de 
exportação. 

 
CAUSèDESEXP 
H1; 
 
CAUSèEME 
H2a, b, c e d; 
 
EFFECèDESEXP 
H3 
 
EFFECèEME 
H4a, b, c e d; 
 
EMEèDESEXP 
H5a, b ,c e d 

 
Questionário 
disponível 
no Apêndice 
C 

 
Avaliação do Modelo 
de Mensuração 
- Alfa de Cronbach 
(AC) e Confiabilidade 
composta (CC) 
- Cargas externas e 
Variância média 
extraída (AVE) 
 
- Cargas cruzadas e 
critério de Fornell-
Larcker 
 
 
 

 
 
 
- Consistência interna: AC > 0,70 e  
0,70 < CC < 0,95 
 
- Confiança do indicador e Validade 
Convergente  
• AVE > 0,5; Cargas < 0,4 devem ser 

excluídas 
 - Validade discriminante 
• carga de indicador deve ser maior 

dentro de seu respectivo constructo 
• raiz quadrada do AVE de cada 

constructo deve ser maior do que a 
correlação com qualquer outro 
constructo 

 
Avaliação do Modelo 
Estrutural 
- Tolerância e o VIF 

 
 
 

- Bootstrapping: valor 
de t 
 
 
 
 
 
- R2 

 
 
 
- f2 

 
 
 
 

 
 
 
- Multicolinearidade: TOL < 0,20; VIF > 
0,50 
 
- Significância das relações do modelo 
estrutural 
§ t ≥ 1,65 significância de 10% 

(α=0,10; teste bicaudal) 
§ t ≥ 1,96 significância de 5% 

(α=0,05; teste bicaudal) 
§ t ≥ 2,57 significância de 1% 

(α=0,01; teste bicaudal) 
 
- Coeficiente de determinação (precisão 
preditiva do modelo) 
§ R2 = 0,26 (substancial), R2 = 0,13 

(moderado) e R2 = 0,02 (fraco) 
 
- Tamanho do efeito nos constructos 
endógenos 
§ f2 = 0,02 é considerado pequeno;  
§ f2 = 0,15 é considerado médio;  
§ f2 = 0,35 é considerado grande 

Figura 9 - Matriz de Amarração Metodológica 
Fonte: Autor (2017) 

DESEXP 

ADPREC 

ADPROD CAUS 

ADDIST EFFECT 

ADCOM 

	
EME 
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5 ANÁLISE DA PESQUISA QUALITATIVA 
 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os resultados obtidos na etapa da 

pesquisa qualitativa, a fim de adaptar uma escala para medição de EME praticada 

por MPEs, que foi utilizada no modelo de mensuração desta tese. 

 

 

5.1  PESQUISA QUALITATIVA 

 

Em abril de 2016 foram realizadas entrevistas em profundidade com 

MPEs, dos setores de alimentos, bebidas, calçados, máquinas  e moda, a partir de 

uma amostra intencional, em relação ao tipo de participante e ao local, que 

facilitaram o melhor entendimento do problema de pesquisa (Creswell, 2010). 

Foram entrevistadas 10 MPEs, que foram codificadas como E1 até E10, 

com o objetivo de manter o sigilo das empresas, conforme solicitado pelos 

participantes. Os entrevistados foram os sócios responsáveis pelas empresas, que 

tinham envolvimento direto com a exportação.  

Pode-se identificar na Tabela 8 o porte de cada empresa, o respectivo 

setor, o formato da entrevista, bem como o tempo dedicado. A maioria das 

empresas foram de porte micro (n=6), principalmente voltadas ao setor alimentício 

(n=6). 

 
Tabela 8 - Descrição das empresas entrevistadas 

Código Porte Setor Tempo  
(em minutos) Formato 

E1 micro alimentos 76 pessoalmente 
E2 micro alimentos 27 pessoalmente 
E3 micro calçados 20 por telefone 
E4 pequena alimentos 26 pessoalmente 
E5 pequena alimentos 43 pessoalmente 
E6 micro bebidas 20 pessoalmente 
E7 micro alimentos 24 por telefone 
E8 micro moda 32 pessoalmente 
E9 pequena alimentos 30 pessoalmente 

E10 pequena máquinas 40 por telefone 
Fonte: Entrevista com empreendedores 
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Os temas tratados na entrevista levaram à construção de análises 

categorizadas da seguinte forma: (1) desempenho da exportação; (2) adaptação; (3) 

padronização. 

 

5.1.1 Categorias de análise 

 

As categorias de análise foram definidas a priori, buscando alinhamento 

com os objetivos da pesquisa e com a escala utilizada, de Cavusgil & Zou (1994). 

Dessas categorias principais surgiram subcategorias que esclareceram as principais 

preocupações de MPEs em relação à exportação e sobre EME e contribuíram para a 

adaptação da escala utilizada na survey. 

 

5.1.1.1 Desempenho de exportação 

 

Como apresentado no tópico 3.1, o desempenho de exportação 

(DESEXP) é um constructo multifacetado e complexo, com diversos determinantes 

estudados, mas ainda sem um consenso (Carneiro et al., 2016), mensurado por 

meio de indicadores objetivos (e.g. intensidade, volume de vendas e participação de 

mercado) e subjetivos (e.g. sucesso e satisfação) (Cavusgil & Zou, 1994; Sousa, 

2004). 

Durante a realização das entrevistas foi possível detectar uma 

preocupação relevante em relação aos resultados objetivos: 10 menções ao tema 

aumento do faturamento e de lucratividade; 5 sobre mercado potencial maior; 7 

sobre competitividade em relação aos concorrentes, como exemplificado no Quadro 

18. 
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Indicadores objetivos Empresas Exemplos de citação 
desempenho 
financeiro 

E1 “...significa obter maior valor para produtos com 
maior agregado.” 

E2 “...possibilitando o incremento de ingresso de 
recursos e melhora em nossa competitividade.” 

mercado potencial E4 “...atender as necessidades e oportunidades 
existentes no mercado internacional...” 

competitividade E1 “...por ser exclusivo do Brasil.” 
E2 “...por não existir similar, ainda, no exterior.” 
E4 “...sabor diferenciado (...) tem o preço mais 

competitivo comparado aos colágenos atuais 
oferecidos no mercado.” 

E8 “Devido à qualidade do produto que fabricamos e 
competitividade...” 

E9 “...melhoria contínua dos produtos e serviços...” 
Quadro 18 - Indicadores objetivos 
Fonte: Entrevistas com empreendedores 

 

Em relação aos indicadores subjetivos, foram identificados: 

reconhecimento (4 menções); desempenho estratégico (3 menções); relacionamento 

com consumidor (3), apontados no Quadro 19.   

 

Indicadores subjetivos Empresas Exemplos de citação 
reconhecimento dos 
clientes/consumidores 

E7 “...tornar nosso produto conhecido 
internacionalmente.” 

E6 “...valorização do meu país e região, 
reconhecimento do nosso produto.” 

E4 “...levando a qualidade e a positiva imagem dos 
produtos Brasileiros aos consumidores no exterior.” 

relacionamento com 
consumidor 

E9 “...estender relacionamento com novos mercados 
consumidores 

desempenho 
estratégico 

E9 “Faz parte da decisão estratégica...” 
E10 “...poderia ser mais exportado, mas a empresa não 

é atuante nas vendas de exportação.” 
Quadro 19 - Indicadores subjetivos 
Fonte: Entrevistas com empreendedores 
 

De maneira geral a amostra apresentou indícios de que a utilização de 

determinantes associados a resultados, satisfação com a exportação e percepção 

dos resultados em relação aos clientes e satisfação dos consumidores pelo 

desempenho dos produtos/serviços oferecidos pode explicar os resultados obtidos 

na percepção dos empresários. 
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Portanto, a utilização da escala desenvolvida por (Katsikeas et al., 2006) 

que reflete (a) satisfação do cliente; (b) desempenho estratégico; e (c) desempenho 

financeiro, mostra-se adequada ao entendimento da realidade de MPEs. 

 

5.1.1.2 Adaptação 

 

Para identificar as possíveis adaptações realizadas na oferta 

internacional, foram considerados os quatro elementos do composto de marketing: 

(a) produto; (b) comunicação; (c) distribuição; e (d) preço. Todas as empresas 

entrevistadas indicaram a importância da adaptação de pelo menos um dos 

elementos do marketing mix para o sucesso de sua exportação.  

No total foram 12 comentários indicando adaptação no produto: 4 

menções sobre características intrínsecas, e.g. processo produtivo e ingredientes; e 

8 comentários sobre itens extrínsecos, e.g. embalagem e rótulo, conforme detalhado 

no Quadro 20. 

 

Características Descrição Empresas Exemplos de citação 

Intrínsecas processo 
produtivo 

E7 “Principais características diferentes do 
Brasil: (...), produto orgânico certificado.” 

ingredientes E9 “Para desenvolver a receita nos inspiramos 
no conceito ‘Whole Foods’, nenhum 
ingrediente que é rejeitado pela rede 
americana foi utilizado da (sic) formulação.” 

Extrínsecas embalagem E4 “...necessário mudar a embalagem para 
atender FDA.” 

E7 “...embalagem.” 

E10 “...embalagem.” 

rótulo E9 “...apenas o rótulo para atender FDA.” 

E5 “A modificação foi apenas na rotulagem na 
qual afixamos uma etiqueta com a tradução 
dos dizeres.” 

Quadro 20 - Adaptações realizadas no produto 
Fonte: Entrevista com empreendedores 

 

Em relação à comunicação observa-se que houve adaptação 

principalmente em função do estágio de internacionalização. Empresas que 
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exportam há mais tempo e estão mais consolidadas no mercado tendem a replicar 

algumas ações utilizadas no Brasil. De maneira geral, a principal adaptação, 

mencionada por 10 entrevistados, foi na ferramenta de promoção, e.g. tipo de feira 

que é visitada e encontros de negócios. A propaganda foi citada 6 vezes, em geral 

realizada em redes sociais, e.g. Facebook e Instagram, com caráter informativo. 

Ações de trade marketing aparecem em 3 menções, voltadas principalmente à 

degustação (vide Quadro 21). 

 

Ferramentas Descrição Empresas Exemplos de citação 

Promoção feiras  E4 “Atualmente participamos de feiras como 
Summer Fancy Foods...” 

E8 “...estamos planejando maneiras de 
executar esse processo, como feiras, 
visitas, etc.” 

E9 “...através de participações em feiras, 
relacionamento e parcerias com 
influenciadores.” 

E10 “Feiras e eventos como Rio Oil and 
Gás.” 

encontro de 
negócios 

E4 “...e também eventos de match making 
com empresa ECRM...” 

Propaganda sites E4 “...necessário adaptar a língua.” 

redes sociais E5 “...nosso distribuidor fez postagem no 
Facebook.” 

Relacionamento redes sociais E2 “Facebook (...) utilizamos para saber 
como está a aceitação de nossos 
produtos; se precisamos fazer 
modificações no mesmo...” 

Trade 
marketing 

merchandising E8 “...divulgação da marca e garantir giro.” 

 degustação E4 “...promoção no PDV com promotora ou 
degustadora... 

Quadro 21 - Adaptações realizadas na comunicação 
Fonte: Entrevista com empreendedores 

 

No que se refere à distribuição, a principal diferença, por meio de 

adaptação, foi a substituição da venda direta por indireta, mencionada por 6 

entrevistados. A adaptação para venda direta foi citada 3 vezes, principalmente no 

caso de participar da estratégia de marca própria dos varejistas importadores. Outra 

mudança importante reside na remuneração (4 menções), alteração de 
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comissionamento para desconto no preço de venda e bonificação de produto. Houve 

20 menções a respeito de suporte oferecido ao intermediário, que é adaptado ao 

país de destino, com ênfase em material de comunicação para auxiliar na venda, e 

treinamento, com três menções cada, como apresentado no  Quadro 22. 

 

Características Descrição Empresas Exemplos de citação 

Indireta distribuidor E2 
 
 
 
E8 

“...no Brasil temos vendas diretas, por 
distribuidor e por representação comercial, 
lá (EUA) apenas distribuidor.” 
 
“No Brasil as vendas são feitas diretamente 
aos lojistas.” 

 E5 “...é realizada por um distribuidor e um 
importador. Ele é especializado em 
produtos brasileiros e portugueses e vende 
para lojas de produtos brasileiros.” 

importadores E4 “...nossos próprios importadores efetuam a 
distribuição nos clientes/lojas.” 

Direta marca 
própria 

E7 “A venda direta a supermercados é feita nos 
casos de em que é requerida marca 
privada...” 

Remuneração desconto E5 “No Brasil, a remuneração é por comissão 
(...) no exterior realizamos uma venda para 
a comercial a um preço acessível.” 

 bonificação E4 “Bonificamos as tradings. Não temos 
vendedores no exterior.” 

Suporte material de 
comunicação 

E2 “Material de comunicação, percentual do 
produto para degustação e marketing.” 

  E4 “...enviamos material como lâminas e 
displays para apresentação do produto no 
ponto de venda.” 

  E9 “Oferecemos a maioria das citadas na 
pergunta, por exemplo treinamento, material 
de comunicação (catálogo, folhetos, etc.)... 

 treinamento E4 “Já efetuamos treinamento...” 

  E9 “...treinamento...” 

  E10 “Treinamento de equipe de vendas...” 
Quadro 22 - Adaptações realizadas na distribuição 
Fonte: Entrevista com empreendedores 

 

O último elemento abordado foi a precificação. Nesse item houve 10 

comentários indicando adaptação ao mercado externo, sendo 3 em função do custo, 
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2 para acompanhar a concorrência, 1 para estimular a demanda e 1 realiza 

atualização anual. Os prazos de pagamento também estão sujeitos à adaptação, 

dando-se preferência ao pagamento antecipado (3 comentários), como ilustrado no 

Quadro 23. 

 

Características Descrição Empresas Exemplos de citação 

Custo processo 
produtivo 

E7 “Principais características diferentes do 
Brasil: (...), produto orgânico certificado.” 

custos 
gerais 

E10 “Através da análise detalhada de custos 
operacionais, custos de logística...” 

Concorrência  E1 “.....e dos preços praticados pela 
concorrência no mercado alvo.” 

E5 “A modificação foi apenas na rotulagem na 
qual afixamos uma etiqueta com a tradução 
dos dizeres.” 

Margem  E2 “...mais ou menos 10% maior do que no 
Brasil.” 

Consumidor  E4 “...procuramos fazer um preço que atenda 
as necessidades do consumidor, porém não 
deixando de analisar e comparar (...) com 
concorrentes.”  

Prazo de 
pagamento 

 E5 “Pagamento antecipado.” 

 E7 “contra entrega de documentação de 
exportação.” 

Quadro 23 - Adaptações realizadas no preço 
Fonte: Entrevista com empreendedores 

 

Com uma estratégia oposta, algumas empresas optaram por manter a 

padronização dos elementos do marketing mix. 

 

5.1.1.3 Padronização 

 

Uma estratégia padronizada pode levar a uma otimização dos recursos, 

tão escassos no caso de MPEs (Levitt, 1983; Sousa, Martínez-López, & Coelho, 

2008). Esta também mostrou-se uma preocupação dos participantes da entrevista, 

que apontaram em 19 comentários que sua estratégia foi de padronização de algum 

dos elementos do marketing mix. 
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Entre os entrevistados houve 8 menções à padronização do 

produto/serviço, sendo 6 de natureza intrínseca (i.e. exatamente a mesma solução 

ofertada no Brasil) e 2 de caráter extrínseco (i.e. embalagem), como exemplificado 

no Quadro 24. 
 

Características Descrição Empresas Exemplos de citação 
Intrínsecas mesmo 

produto 
E3 “...não fizemos modificação, apenas no 

rótulo...” 
 E4 “Atualmente exportamos a mesma barra de 

Nuts para países da América Latina...” 
  E6 “...nenhuma (mudança).” 
  E8 “Não (...). Caso tenhamos que fazer alguma 

mudança (...) serão detalhes estéticos.” 
  E10 “Não, pois fabricamos sob projeto pré-

estabelecido...” 
Extrínsecas embalagem E4 “...América do Sul, porém utilizamos a 

mesma embalagem.” 
E10 “...a mesma de madeira descupinizada.” 

Quadro 24 - Padronização do produto 
Fonte: Entrevista com empreendedores 

 

Quando se trata de comunicação há preocupação com a verba reduzida o 

que leva empresas a utilizarem estratégias padronizadas (5 menções), concentradas 

no uso de redes sociais, exemplificado no Quadro 25. 

 

Ferramentas Descrição Empresas Exemplos de citação 
Propaganda redes sociais E2 “Facebook. Baixa eficiência. Não temos 

uma comunicação forte e consistente no 
exterior.” 

 E3 “...temos Instagram e Facebook.” 
  E4 “Facebook (...) utilizamos para saber 

como está a aceitação de nossos 
produtos; se precisamos fazer 
modificações no mesmo...” 

  E10 “LinkedIn (divulgação de notícias e 
eventos, Facebook (interação com 
cliente.” 

Quadro 25 - Padronização da comunicação 
Fonte: Entrevista com empreendedores 

 

Ao serem questionados a respeito da distribuição, apenas duas utilizam o 

mesmo tipo que no Brasil, as empresas E6 e E8. Houve um comentário que 
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especificou o oferecimento do mesmo tipo de suporte aos intermediários (E8). A 

precificação apresentou resultado semelhante, com apenas duas empresas que 

utilizam a mesma estratégia de preço que no exterior (E3 e E5). 

5.1.1.4 Adaptação da escala 

 

Um processo de adaptação de uma escala, criada em língua estrangeira, 

não se limita a uma simples tradução dos termos, mas deve seguir um caminho 

rigoroso para evitar termos errados, ou inexistentes em outra língua, ou mesmo o 

significado cultural de um tema. Para tanto, Douglas & Craig (2007) sugerem as 

seguintes etapas: (a) escolha da fonte; (b) estabelecer equivalência (em paralelo 

com a tradução); (c) tradução inicial (realizada concomitantemente e em dupla, com 

especialistas que dominam ambos os idiomas); (d) pré-teste; (e) revisão; e (f) 

aplicação da escala. Além disso, sugerem a  criação de um comitê colaborativo (que 

vai participar em todas as etapas desde a equivalência até a revisão), composto por 

vários especialistas que ficam dedicadas à validação da adaptação. 

Considerando-se que a formação de um comitê pode ser custoso (em 

relação a tempo e questões financeiras), optou-se por utilizar a contribuição de 

vários especialistas em diferentes etapas. Neste estudo buscou-se seguir um 

processo um pouco diverso, mas que reuniu o rigor necessário para o resultado da 

adaptação: (a) seleção da escala de referência; (b) tradução e back-translation; (c) 

estabelecimento de equivalência; (d) inclusão de termos identificados em pesquisa 

qualitativa; (e) pré-teste; (f) revisão; e (g) aplicação da escala por meio do 

questionário final, como mostrado na Figura 10. 

A seleção da escala de referência considerou um artigo publicado de 

journal de alto fator de impacto (IF), com escala testada e validada, para medir o 

constructo EME; esta escala de referência, de Cavusgil & Zou (1994), originalmente 

elaborada na língua inglesa, aplicada em uma amostra de grandes empresas norte-

americanas. A escala foi amplamente testada e passou processos de purificação e 

validação por meio de análise fatorial confirmatória (CFA). Desse modo, conclui-se 

que se trata de uma escala com validade e aceitação no meio científico. 
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Figura 10 - Processo de adaptação da escala de EME 
Fonte: Autor (2017). 

 

A tradução foi realizada pelo pesquisador, que têm fluência na língua 

inglesa, com artigo publicado em journal internacional e, em seguida, utilizado back-

translation (realizada por um doutorando, fluente em inglês para verificar se na 

versão do português para o inglês, perdeu-se algum sentido. A escolha desse 

método justifica-se por: (a) proporcionar maior acuracidade e poder de detecção de 

erros (Brislin, 1970), (b) propiciar uma adequada equivalência nos termos 

(Hambleton, 2001); e (c) por ser muito utilizado em estudos de marketing (Douglas & 

Craig, 2007).  

Em seguida, estabeleceu-se equivalência, verificando com dois 

especialistas de Marketing Internacional, pós-doutores e com um representante do 

SEBRAE/NA envolvido com pesquisa e internacionalização de PMEs, se os termos 

estavam adequados à realidade das empresas e se a linguagem também estava 

alinhada com os tipos de pesquisa que essa amostra responde ao SEBRAE. Uma 

referência para essa adequação encontra-se em um estudo que traduziu a mesma 

escala para português e simplificou alguns termos para facilitar o entendimento dos 

empreendedores de MPEs, conforme recomendação de especialistas do setor de 

SELEÇÃO DA ESCALA 
DE REFERÊNCIA 

validada e confiável 

Tradução e Back-
translation 

com 3 especialistas 

PRÉ-TESTE 

REVISÃO 

EQUIVALÊNCIA 
validada e confiável 

QUESTIONÁRIO FINAL 
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Marketing e de MPEs (Cunha & Rocha, 2015)4, apresentado no Quadro 26. 

 

Afirmações a serem avaliadas conforme grau de concordância 
1. Precisamos realizar pesquisa de mercado para operar no exterior 

2. Precisamos adaptar produtos e serviços para poder exportar 

3. Precisou adaptar produtos e serviços para continuar a exportar 

4. O rótulo foi adaptado para língua estrangeira 

5. A estratégia de produto foi adaptada ao novo mercado 

6. A embalagem foi adaptada às necessidades do novo mercado 

7. Houve adaptação da comunicação (propaganda, promoção etc.) para cada país no 
exterior 

8. Foi oferecido apoio técnico ao intermediário (representante, distribuidor etc.) 

9. Foi oferecido treinamento aos vendedores do intermediário 

10. Foi oferecido suporte de comunicação para o intermediário 

11. O preço do produto/serviço foi adaptado para operar no exterior 

12. Nosso preço é competitivo no mercado externo 

Quadro 26 - Escala de EME 
Fonte: Cunha & Rocha (2015) 

 

A partir da pesquisa qualitativa, identificou-se que seria importante incluir 

os seguintes temas: (a) do produto, incluir uma pergunta específica sobre processo 

produtivo, destacado junto a  entrevistados, evidenciando que se trata de adaptação 

não do produto final, mas de etapa de produção (ou de processo de atendimento, no 

caso de empresas de serviços); (b) da comunicação, foi considerado relevante 

identificar o tipo de ferramenta de comunicação (i.e. promoção, propaganda e ponto 

de venda), de forma individualizada, para entender assertivamente quais adaptações 

foram realizadas. Foram incluídas duas perguntas específicas sobre redes sociais e 

internet, que foram mencionadas pelos entrevistados de forma repetida; (c) da 

distribuição, foi incluída questão sobre uso do website para comercialização de 

produtos; (d) do preço, foram identificadas questões sobre mudança em função de 

custo e da concorrência, além de abordar bonificação e prazo de pagamento, que 

mostraram-se relevantes na opinião dos entrevistados, como especificado no Quadro 

27.  

                                            
4 No referido estudo a escala, originalmente elaborada em português, foi traduzida para inglês para 
viabilizar sua publicação no journal Advances in International Marketing. 
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Outra adaptação importante foi, ao manter escala de Likert de cinco 

pontos, abordar especificamente o grau de mudança realizada para poder exportar, 

com base nas afirmações apresentadas sobre os elementos do marketing mix (i.e. 1 

= nenhuma mudança; 2 = nível baixo de mudança; 3 = nível médio de mudança; 4 = 

nível alto de mudança; 5 = nível muito alto de mudança. 

 

 Escala Adaptada para Medir EME 

1. Alterações realizadas nos produtos para começar a exportar  

2. Adaptação do rótulo (ex. formato, informações, língua estrangeira, etc.) 

3. Alteração da embalagem para o mercado externo 

4. Mudança no processo produtivo (ex. de tradicional para orgânico) ou no processo de 
prestação do serviço 

5. Desenvolvimento de um ou mais produtos novos para atender o mercado externo 

6. Adaptação da atividade de promoção (ex. feiras, encontros de negócios, etc.) para 
cada país atendido 

7. Adaptação da propaganda (ex. rádio, folheteria, identificação de frota, outdoor, etc.) 
para cada país atendido 

8. Adaptação das ações de ponto de venda (ex. degustação, amostra, material de 
gôndola, etc.) para cada país atendido 

9. Modificação do site para comunicar-se com intermediários e, ou clientes 

10. Modificação nas ações de redes sociais para comunicar-se com intermediários e, ou 
clientes 

11. Alteração do canal de distribuição (ex. diferentes ou número maior de intermediários 
no exterior) 

12. Oferta de apoio técnico (treinamento) ao intermediário (representante, distribuidor, 
etc.) 

13. Oferta de suporte de comunicação para o intermediário 

14. Mudança na utilização do site para comercializar seus produtos no exterior  

15. Alteração do preço do produto para acompanhar a concorrência 

16. Alteração do preço do produto em função dos custos de exportação 

17. Mudança da bonificação e, ou o comissionamento para mercado externo 

18. Alteração dos prazos de pagamento para o exterior 
Quadro 27 - Escala de EME Adaptada 
Fonte: Autor (2017) 

 

Com a escala finalizada, conforme Quadro 27, foi realizado um pré-teste 

com 10 empresas indicadas pelo SEBRAE/SP, em função de sua experiência e 

comprometimento internacional. Pode-se verificar que algumas perguntas 
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precisavam ser esclarecidas e que a inclusão dos exemplos facilitaria o 

entendimento e resposta. A linguagem mostrou-se adequada, acessível e os temas 

foram valorizados como de importância para MPEs exportadoras. 

Em seguida a escala foi apresentada a três especialistas em negócios 

internacionais, pós-doutores e professores de programa de doutorado. A partir das 

sugestões finais, a revisão foi encerrada e a escala incorporada ao instrumento de 

coleta de dados deste estudo, para ser aplicado por meio de uma survey. 
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6 RESULTADOS 
 

 

Para o desenvolvimento de uma análise mais aprofundada dos dados 

pesquisados foi aplicada a técnica estatística multivariada de dados (conjunto de 

métodos estatísticos utilizados em situações nas quais diversas variáveis são 

medidas simultaneamente, em cada elemento amostral) e que contemplam técnicas 

que analisam a interdependência (Hair Jr et al., 2009), por meio da Modelagem de 

Equações Estruturais (MEE), realizada com o auxílio dos softwares IBM® SPSS® 

Statistics 22 e SmartPLS v. 3.2.7. 

Segundo Chin (1998), a modelagem de equações estruturais oferece 

flexibilidade aos pesquisadores para a verificação dos seguintes pontos: (a) 

modelagem de relações existentes entre múltiplos preditores; (b) construção de 

variáveis latentes não observadas diretamente; (c) modelagem de erros nas 

medições para as variáveis observáveis; (d) medição estatística de uma prévia teoria 

e suas escalas de mensuração em comparação com dados coletados 

empiricamente (Chin, 1998, p. 298). 

É importante destacar as diferenças existentes entre a MEE e outras 

técnicas estatísticas multivariadas: (a) o modelo estrutural expressa a relação entre 

variáveis independentes e dependentes, mesmo quando uma variável dependente 

se torna independente em outras relações; (b) as relações propostas são traduzidas 

em uma série de equações estruturais (semelhantes às equações de regressão) 

para cada variável dependente.  

Para adequada operacionalização da MEE, Hair Jr et al. (2009) sugerem 

que sejam contemplados sete estágios: (1) desenvolvimento de um modelo teórico; 

(2) construção de um diagrama de caminhos e relações causais; (3) conversão do 

diagrama de caminhos em um conjunto de modelos estruturais e de mensuração; (4) 

escolha do tipo de matriz de entrada e estimação do modelo proposto; (5) avaliação 

da identificação do modelo estrutural; (6) avaliação dos critérios de qualidade do 

modelo de ajuste; (7) interpretação e modificação do modelo. 

Nesse momento, destaca-se a importância do papel da teoria na MEE, 

que se deve apoiar em uma forte base teórica para especificação dos modelos de 

mensuração e estrutural (Hair Jr et al., 2009).  
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Uma MEE pode assumir um caráter de uma análise confirmatória, com a 

função de testar e, ou confirmar uma teoria (operacionalizada, por exemplo, com os 

softwares AMOS ou LISREL); ou pode ser exploratória, caracterizada como 

preditiva, para a análise de relações de causa e efeito entre mais de uma variável 

dependente e um conjunto de variáveis independentes (operacionalizada por meio 

de um método alternativo, pelo uso do Partial Least Square (PLS)) (Wold, 1982). 

Essa é uma técnica mais adequada durante os primeiros estágios de 

desenvolvimento de uma teoria, pois trabalha com pequenos tamanhos de amostra 

e modelos complexos (Chin, 1998). As principais diferenças entre as técnicas de 

estimação são apresentadas no Quadro 28. 

 

Critério PLS-MEE CB-MEE 
Objetivo Predição (exploratório) Teste de teoria (confirmatório) 
Abordagem Baseado na variância Baseado na covariância 
Modelo de 
mensuração 

Pode haver indicadores reflexivos 
ou formativos 

Apenas indicadores reflexivos 
 

Distribuição dos 
dados 

Não há suposições associadas à 
distribuição dos dados 

Variáveis deveriam apresentar 
distribuição normal multivariada 

Tamanho da 
amostra 
 
 

10 vezes o maior número de 
preditores na parte mais 
complexa do modelo (mínimo 
recomendado de 100) 

Recomendado o uso mínimo de  
200 casos 
 
 

Significância dos 
parâmetros 

Estimada por métodos não-
paramétricos (bootstrapping) 

Estimada por métodos 
paramétricos 

Quadro 28 - Comparativo entre a estimação via PLS e Matriz de Covariâncias 
Fonte: adaptado de Chin & Newsted (1999) 

 

Considerando-se que effectuation é uma teoria emergente, sendo 

investigada em outro campo de estudo que não empreendedorismo, que esta tese 

tem uma abordagem exploratória, com a existência de indicadores formativos (por 

exemplo, em EFFEC), e de uma amostra pequena, o uso do PLS mostra-se como 

método mais adequado para estimar o modelo. 

 

 

6.1 ESPECIFICAÇÃO DO MODELO 

 

Após levantamento dos dados, foi realizada uma análise fatorial 
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exploratória (EFA) com o objetivo de definir o modelo de mensuração e o modelo 

estrutural. No item 6.1.1 estão descritos em detalhe a metodologia, procedimentos e 

resultados obtidos por meio da EFA. 

 

6.1.1 Análise fatorial exploratória 

 

Análise Fatorial é um nome genérico dado a uma classe de métodos 

estatísticos multivariados cujo propósito principal é definir a estrutura subjacente em 

um conjunto de dados.  A partir de sua utilização busca-se analisar a estrutura das 

interrelações entre um grande número de variáveis, definindo um conjunto de 

dimensões latentes (não observadas) comuns, chamadas de fatores; identificar as 

dimensões separadas do problema e então determinar o grau em que cada variável 

é explicada por cada dimensão; resumir e reduzir os dados em dimensões latentes 

interpretáveis e compreensíveis usando escores para cada dimensão e, 

consequentemente, substituir as variáveis originais (Hair Jr et al., 2009) 

Dessa forma, foi conduzida uma análise fatorial com as variáveis 

identificadas na survey. Para tanto, foi utilizado o software IBM® SPSS® Statistics 

22 para realização de várias análises de dados estatísticos.   

A fim de validar todo o processo da análise fatorial, foi necessário 

percorrer algumas etapas para assegurar que o rigor metodológico foi garantido. A 

primeira etapa foi avaliar a significância geral da matriz de correlação com o teste de 

Bartlett e avaliar se a análise fatorial era adequada do conjunto de variáveis e 

variáveis individuais, por meio da medida de adequação da amostra (MSA) ou 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO).  

A Tabela 9 mostra um MSA de 0,775 (acima de 0,50 mínimo sugerido por 

Hair Jr et al. (2009)) e significância de 0,000 (p-value), o que indica que a análise 

fatorial pode ser aplicada adequadamente. 

 
Tabela 9 - Testes KMO e Bartlett 

Teste de Adequação da Amostra Medidas 
Kaiser-Meyer-Olkin 0,775 

Teste de Esfericidade de Bartlett 
Qui-quadrado aproximado 2428,746 
Graus de liberdade (df) 528 
Significância 0,000 

Fonte: Autor (2018) 
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Em seguida foi determinado o número de fatores mantidos para 

interpretação. O número de fatores esperado era de sete, conforme o modelo 

conceitual apresentado no item 3.4. Esse poderia ter sido o critério utilizado, mas 

optou-se também por investigar qual seria o comportamento dos indicadores por 

meio do critério de raiz latente e pelo teste scree. A partir do sétimo fator o autovalor 

fica abaixo do recomendado, reforçando o entendimento inicial sobre o número de 

fatores igual a sete, como pode ser observado na Tabela 10. O resultado mostra uma 

adequação, pois juntos os fatores explicam 70,4% da variabilidade. 
 

Tabela 10 - Resultado para a extração de fatores componentes 

Componentes 
Autovalores 

total % de variância % acumulado 
1 8,071 24,457 24,457 
2 4,640 14,060 38,517 
3 3,061 9,277 47,794 
4 2,340 7,091 54,884 
5 2,030 6,150 61,035 
6 1,675 5,076 66,111 
7 1,446 4,380 70,491 
8 0,924 2,800 73,292 
9 0,839 2,543 75,835 

10 0,766 2,321 78,156 
11 0,716 2,169 80,325 
12 0,636 1,926 82,252 
13 0,596 1,807 84,058 
14 0,571 1,731 85,789 
15 0,545 1,651 87,440 
16 0,466 1,411 88,852 
17 0,441 1,337 90,189 
18 0,375 1,136 91,325 
19 0,334 1,011 92,335 
20 0,330 1,001 93,337 
21 0,284 0,859 94,196 
22 0,270 0,818 95,014 
23 0,250 0,758 95,772 
24 0,225 0,683 96,455 
25 0,201 0,609 97,065 
26 0,181 0,548 97,612 
27 0,164 0,497 98,109 
28 0,147 0,445 98,554 
29 0,136 0,413 98,968 
30 0,112 0,338 99,306 
31 0,088 0,267 99,573 
32 0,078 0,238 99,811 
33 0,062 0,189 100,000 

Nota: Método de extração: Análise de componentes principais  
Fonte: Autor (2018) 
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O critério, baseado no teste scree (Figura 11), mostra a possibilidade de 

inclusão de um fator adicional, mas ao observar este fator, ele seria representado 

por apenas um indicador, situação considerada inadequada por Hair Jr et al. (2009). 

Dessa forma foram mantidos apenas sete fatores. 

 

 
Figura 11 - Teste scree 
Fonte: Autor (2018) 

 

Em seguida foram analisadas as comunalidades, que mostram a quantia 

de variância em uma variável que é explicada pelos sete fatores tomados juntos. O 

nível mínimo recomendado é de 0,50 (Hair Jr et al., 2009). Como se pode observar 

na Tabela 11, houve adequação de todos os indicadores5 aos critérios. 

 

 

 

 

 

                                            
5 Os indicadores foram organizados conforme matriz rotacionada apenas para facilitar a visualização, 
mas foram extraídas da matriz fatorial não-rotacionada conforme recomendado por Hair Jr et al. 
(2009). 
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Tabela 11 - Comunalidades 
 Inicial Extraída 
CA1 1,000 0,774 
CA2 1,000 0,742 
CA3 1,000 0,745 
CA4 1,000 0,789 
CA5 1,000 0,796 
CA6 1,000 0,712 
CA7 1,000 0,659 
CA9 1,000 0,681 
S4 1,000 0,825 
S5 1,000 0,834 
F6 1,000 0,881 
F7 1,000 0,755 
F8 1,000 0,788 
V15 1,000 0,631 
V16 1,000 0,746 
V17 1,000 0,744 
V18 1,000 0,655 
EF11 1,000 0,605 
EF12 1,000 0,555 
EF13 1,000 0,660 
EF14 1,000 0,587 
EF15 1,000 0,537 
EF16 1,000 0,744 
EF17 1,000 0,622 
V6 1,000 0,695 
V7 1,000 0,756 
V8 1,000 0,715 
CA8 1,000 0,640 
V2 1,000 0,677 
V3 1,000 0,627 
EF10 1,000 0,660 
C1 1,000 0,518 
C2 1,000 0,705 
C3 1,000 0,804 

Nota: Método de extração: Análise de 
componentes principais  

Fonte: Autor (2018) 
 

A fim de melhorar a interpretação foi realizada uma rotação ortogonal 

varimax. Durante a especificação foi solicitado que todas as cargas abaixo de 0,50 

não fossem apresentadas na matriz e ordenadas conforme a importância de cada 

fator. Como o resultado mostrou alguma inconsistência com a teoria, pois alguns 

indicadores tinham cargas cruzadas ou se formavam ao redor de um fator que 

explicava, por exemplo, dois elementos do marketing mix simultaneamente, a 

variável V10 (referente a ações de comunicação via redes sociais) foi excluída e 
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uma nova extração foi executada. O resultado seguinte mostrou-se mais 

consistente, mas as variáveis V4 (processo produtivo) e V13 (suporte de 

comunicação ao intermediário) apresentaram cargas abaixo do recomendado, sendo 

também excluídas. Após mais duas rodadas de purificação, o modelo mostrou-se 

adequado, conforme apresentado na Tabela 12.  

 
Tabela 12 - Matriz de componentes rotacionada 

 Fatores 
Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 

 
CAUS FINEST ADPREC EFFEC ADCOM ADPROD CONSU 

CA1 0,843 0,160 0,067 0,111 -0,146 0,011 -0,017 
CA5 0,840 0,141 0,070 0,088 0,099 0,123 0,179 
CA4 0,839 0,112 0,030 0,070 0,214 0,100 0,106 
CA2 0,828 0,196 0,052 0,110 -0,034 -0,045 0,007 
CA6 0,816 0,071 0,036 0,081 0,092 -0,087 0,132 
CA3 0,809 0,053 0,006 0,126 0,110 0,238 0,063 
CA7 0,683 0,005 0,015 0,048 0,328 -0,116 0,262 
CA9 0,623 0,306 -0,025 0,232 0,124 -0,359 0,032 
F6 0,161 0,922 -0,015 -0,028 -0,025 0,053 0,008 
S4 0,085 0,896 0,025 0,086 0,049 -0,027 0,066 
S5 0,154 0,887 -0,015 0,079 0,028 -0,128 -0,032 
F8 0,167 0,863 -0,078 0,057 -0,047 0,059 -0,019 
F7 0,112 0,843 -0,009 -0,057 -0,107 0,066 0,118 
V17 0,132 0,072 0,828 0,031 0,174 0,063 -0,006 
V16 -0,042 -0,059 0,816 0,111 0,120 0,174 0,138 
V18 0,058 -0,018 0,793 0,049 0,055 0,128 0,026 
V15 -0,001 -0,091 0,708 0,014 0,344 0,012 0,054 
EF16 0,383 -0,032 0,267 0,720 -0,071 -0,026 -0,004 
EF15 -0,029 -0,083 -0,042 0,675 0,228 0,114 0,084 
EF12 0,042 0,168 -0,078 0,666 0,176 -0,145 0,154 
EF17 0,084 0,051 0,239 0,638 -0,176 -0,237 -0,247 
EF13 0,508 0,026 0,131 0,611 -0,015 0,097 0,023 
EF14 0,307 0,020 -0,077 0,599 0,215 0,285 -0,014 
EF11 0,015 0,043 0,292 0,492 -0152 -0,222 -0,091 
V7 0,103 -0,121 0,276 0,139 0,797 0,018 -0,016 
V8 0,183 0,099 0,287 0,084 0,756 0,081 -0,061 
V6 0,142 -0,084 0,179 0,154 0,709 0,330 0,036 
CA8 -0,206 -0,044 -0,014 -0,097 -0,058 0,738 -0,193 
V2 0,212 -0,069 0,385 -0,118 0,188 0,654 -0,056 
V3 0,170 0,054 0,268 0,088 0,289 0,651 0,091 
EF10 0,039 0,195 0,104 0,460 0,130 0,616 0,048 
C3 0,139 0,055 0,053 0,045 0,023 -0,145 0,869 
C2 0,060 -0,026 0,052 0,050 0,028 -0,049 0,832 
C1 0,301 0,112 0,075 -0,025 -0,090 0,092 0,626 
Nota: Método de extração: Análise de componentes principais; Método de Extração: análise de 
Componente Principal; Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser; Rotação convergida 
em 7 iterações. 

Fonte: Autor (2018) 
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 O resultado apresentou três pontos a serem destacados:  

1) nenhum fator se formou de modo a representar a ADDIST (que verifica 

adaptação do ou suporte ao canal de distribuição), que pode ter origem na falta de 

recursos em modificar o modelo atual, ou a dependência do parceiro intermediário, 

salientando as limitações financeiras ou de poder de barganha das empresas dessa 

amostra;  

2) o fator ADPROD foi formado por dois indicadores da escala original, e 

um de CAUS e um de EFFEC, exatamente os que se referem à similaridade ou 

diferença do produto atual com a ideia original, carregando em si um sentido 

relevante para o grau de adaptação do produto/serviço oferecido;  

3) o sétimo fator que se formou refere-se à percepção com a satisfação 

do consumidor (CONSU), que posteriormente foi tratado, em conjunto com FINEST, 

como variáveis formadoras do constructo de segunda ordem DESEXP.  

 

 

6.2 MODELO DE MENSURAÇÃO 

 

Um primeiro modelo de mensuração, elaborado a partir da análise fatorial 

(apresentado na Figura 15, disponível no Apêndice D), teve suas cargas investigadas, 

pois nenhum indicador com carga abaixo de 0,40 deve ser mantido em constructos 

reflexivos, como recomendam Chin & Newsted (1999).  

A partir dessa avaliação, o indicador C8 (carga de -0,079) foi suprimido e 

um novo modelo foi calculado com o algoritmo PLS,  conforme Figura 12. 
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Figura 12 - Modelo de mensuração 
Fonte: Autor (2018) 

 

O próximo estágio foi avaliar a qualidade de mensuração do modelo. 

 

6.2.1 Qualidade do modelo de mensuração 

 

Para avaliar a qualidade do modelo de mensuração foram adotados dois 

procedimentos, um adequado a constructos reflexivos e outro para os formativos. 

 

6.2.1.1 Modelo de mensuração reflexivo 

 

Os constructos CAUS, ADPROD, ADCOM, ADPREC e CONSU e FINEST 

possuem indicadores reflexivos e sua qualidade foi verificada por meio dos 

seguintes resultados: consistência interna (confiabilidade composta); validade 
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convergente (AVE); confiança do indicador; e validade discriminante. 

Para avaliação da consistência interna o critério tradicionalmente utilizado 

é o alfa de Cronbach (AC), que estima a confiança baseada nas interrelações dos 

indicadores observáveis. Contudo, o AC é sensível ao número de itens da escala e 

tende a subestimar a confiança da consistência interna (Hair Jr, Ringle, & Sarstedt, 

2011). Neste caso, o indicador mais apropriado para mensurar é a confiabilidade 

composta (CC), apresentado na Tabela 13.  

O valor indicado para o alfa de Cronbach é superior a 0,70, valor atingido 

pelas variáveis latentes CAUS, ADPROD, ADCOM, ADPREC, CONSU e FINEST 

que também foi reforçado pelos valores obtidos em CC, que devem ser maiores que 

0,70 e menores que 0,95. 

 
Tabela 13 - Consistência interna 

 
AC CC AVE 

ADCOM 0,815 0,890 0,729 

ADPREC 0,847 0,895 0,682 

ADPROD 0,707 0,813 0,597 

CAUS 0,931 0,943 0,675 

DESEXP 0,822 0,864 0,510 

EFFEC 
   CONSU 0,744 0,840 0,638 

FINEST 0,938 0,953 0,803 
Fonte: Autor (2018) 

 

A validade convergente é uma medida do grau de correlação entre os 

indicadores do constructo, indicando o quão bem estão definidas essas medições 

(Chin, 1998). O critério para avaliar essa validade especifica é que as cargas devem 

ser maiores que 0,70, mas podem ser mantidos valores superiores a 0,40, desde 

que a AVE seja superior a 0,50. À exceção dos indicadores C2 e V3 que têm cargas 

respectivamente de 0,677 e 0,658, todos os demais atingiram o valor requerido; os 

indicadores com cargas inferiores foram mantidos (porque a AVE é superior a 0,50 e 

a exclusão deles resultaria em constructos com apenas dois indicadores, 

comprometendo a capacidade explicativa do mesmo), sem prejuízo da validade 

convergente do modelo.  
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Os resultados são detalhados na Tabela 14. 

 
Tabela 14 - Estatística de variáveis latentes 

Constructo Codificação Média Desvio  
Padrão Cargas Pesos 

CONSU C1 4,69 0,602 0,860  
AVE = 0,638 C2 4,55 0,672 0,677  
CC = 0,840 C3 4,49 0,763 0,846  
α = 0,744      
FINEST S4 3,14 1,169 0,938  

AVE = 0,803 S5 3,24 1,141 0,857  
CC = 0,953 F6 3,05 1,148 0,886  
α = 0,938 F7 3,19 1,153 0,901  

 
F8 2,99 1,230 0,896  

CAUS CA1 3,86 1,137 0,819  
AVE = 0,675 CA2 3,78 1,176 0,820  
CC = 0,943 CA3 3,34 1,315 0,834  
α = 0,931 CA4 3,59 1,221 0,890  

 
CA5 3,45 1,231 0,901  

 
CA6 3,74 1,232 0,829  

 
CA7 3,37 1,195 0,755  

 
CA9 3,91 1,097 0,709  

EFFEC EF11 3,27 1,228  0,316 
 EF12 4,04 1,111  -0,056 

 
EF13 3,79 1,126  -0,036 

 
EF14 2,99 1,344  0,658 

 
EF15 3,85 1,148  0,197 

 
EF16 3,48 1,304  0,362 

 EF17 3,29 1,282  -0,241 
ADPROD EF10 2,36 1,373 0,884  

AVE = 0,597 V2 3,01 1,499 0,767  
CC = 0,813 V3 2,85 1,585 0,658  
α = 0,707      
ADCOM V6 2,75 1,547 0,838  

AVE = 0,729 V7 2,55 1,475 0,874  
CC = 0,890 V8 2,35 1,411 0,850  
α = 0,815      
ADPREC V15 3,06 1,534 0,761  

AVE = 0,682 V16 3,27 1,374 0,852  
CC = 0,895 V17 2,59 1,467 0,902  
α = 0,847 V18 3,05 1,561 0,775  
DESEXP CONSU    0,107 

AVE = 0,510 FINEST    0,979 
CC=0,864      
α = 0,822      

Fonte: Autor (2018) 

 

A validade discriminante indica o grau em que o modelo de mensuração é 

diferente um do outro. Para tanto, a carga de um indicador deve ser maior dentro de 
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seu respectivo constructo e a raiz quadrada do AVE de cada constructo deve ser 

maior do que a correlação com qualquer outro constructo, conforme critério de 

Fornell & Larcker (1981).  

Esse procedimento deve ser considerado apenas para as variáveis 

ADCOM, ADPREC, ADPROD, CAUS, CONSU e FINEST pois as demais são 

formativas. Conforme apresentado na Tabela 15, a condição de distinção necessária 

foi atendida. 

 
Tabela 15 - Validade discriminante 

 ADCOM ADPREC ADPROD CAUS CONSU DESEXP EFFEC FINEST 

ADCOM 0,854 
    

 
  ADPREC 0,474 0,826 

   
 

  ADPROD 0,453 0,382 0,772 
  

 
  CAUS 0,286 0,140 0,218 0,822 

 
 

  CONSU 0,055 0,115 0,080 0,337 0,799  
  DESEXP -0,029 -0,010 0,161 0,327 0,244 0,714 
  EFFEC 0,379 0,216 0,508 0,398 0,101 0,054 
  FINEST -0,036 -0,023 0,155 0,297 0,141 0,994 0,044 0,896 

Fonte: Autor (2018) 

 

Outro procedimento para obter a validade discriminante é por meio da 

análise das cargas cruzadas. Conforme Chin (1998), as cargas cruzadas 

(crossloadings) verificam se a carga externa de um indicador reflexivo, dentro do 

constructo ao qual ele está associado, é maior do que as cargas deste mesmo 

indicador em outros constructos; a presença de cargas cruzadas que excedem o 

valor da carga externa dos indicadores representam problemas na validade 

discriminante. 

Como se pode observar na Tabela 16, cada indicador destacado mostrou-

se capaz de representar apenas seu respectivo constructo, sem apresentar 

correlação com os demais, indicando que CAUS, ADPROD, ADCOM, ADPREC, 

CONSU e FINEST se diferem significativamente, atendendo o critério necessário 

para atingir a validade discriminante. 
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Tabela 16 - Cargas cruzadas 

 
CONSU CAUS ADPROD FINEST ADPREC ADCOM 

C1 0,860 0,329 0,108 0,164 0,100 0,057 
C2 0,677 0,187 0,061 0,017 0,098 0,043 
C3 0,846 0,251 0,013 0,098 0,086 0,030 
CA1 0,253 0,819 0,120 0,285 0,083 0,093 
CA2 0,259 0,820 0,116 0,316 0,087 0,148 
CA3 0,238 0,834 0,291 0,185 0,127 0,320 
CA4 0,276 0,890 0,260 0,239 0,141 0,326 
CA5 0,333 0,901 0,284 0,269 0,177 0,243 
CA6 0,293 0,829 0,095 0,200 0,115 0,188 
CA7 0,349 0,755 0,157 0,116 0,136 0,341 
CA9 0,210 0,709 -0,008 0,385 0,013 0,138 
EF10 0,025 0,184 0,894 0,191 0,239 0,296 
V3 0,141 0,228 0,757 0,070 0,345 0,459 
V4 0,074 0,085 0,646 0,019 0,457 0,439 
F6 0,107 0,287 0,173 0,938 -0,011 -0,038 
F7 0,203 0,223 0,094 0,857 -0,023 -0,087 
F8 0,088 0,285 0,132 0,886 -0,067 -0,032 
S4 0,151 0,240 0,191 0,901 0,015 0,025 
S4 0,151 0,240 0,191 0,901 0,015 0,025 
S5 0,084 0,293 0,102 0,896 -0,020 -0,032 
V15 0,057 0,086 0,273 -0,110 0,760 0,456 
V16 0,113 0,056 0,396 -0,074 0,862 0,357 
V17 0,109 0,191 0,271 0,068 0,892 0,431 
V18 0,089 0,096 0,348 -0,021 0,782 0,338 
V6 0,070 0,247 0,445 -0,067 0,386 0,842 
V7 0,030 0,201 0,326 -0,116 0,407 0,868 
V8 0,037 0,284 0,380 0,094 0,424 0,852 

Fonte: Autor (2018)  

 

No tópico 6.2.1.2 são avaliados os constructos formativos. 

 

6.2.1.2 Modelo de mensuração formativo 

 

Os constructos EFFEC e DESEXP possuem indicadores formativos e sua 

qualidade foi verificada por meio dos seguintes resultados: existência de 

colinearidade (VIF); pesos externos; e estatística t. Para obtenção desses dados, 

como recomendado por Hair Jr et al. (2011), deve-se realizar o cálculo por meio do 

algoritmo PLS, mas com ponderação por fator. 

Por meio da avaliação dos valores de VIF internos pode-se afirmar que 

não há multicolinearidade entre os constructos formativos, pois os valores são 

menores que 5 (Tabela 17), especificamente para o constructo EFFEC, DESEXP e 

CONSU e FINEST. 
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Tabela 17 - Valores de VIF internos 
  ADCOM ADPREC ADPROD CAUS DESEXP EFFEC CONSU FINEST 
ADCOM         1,589       
ADPREC         1,373       
ADPROD         1,658       
CAUS 1,188 1,188 1,188   1,509       
DESEXP                 
EFFEC 1,188 1,188 1,188   1,544       
CONSU         1,146       
FINEST         1,172       

Fonte: Autor (2018) 

 

Para avaliar como os indicadores formativos se comportaram em relação 

à variável latente EFFEC, foram analisadas as cargas externas, como apresentado 

na Tabela 18. Pode-se identificar que algumas cargas possuem valores baixos, o que 

poderia levar a uma decisão de excluir indicadores com pesos abaixo de 0,40. 

Entretanto, como se trata de constructo com relação formativa, na qual os 

indicadores definem, inclusive de forma independente, as características da variável, 

a retirada de um componente poderia alterar substancialmente o constructo 

resultante (MacKenzie, Podsakoff, & Jarvis, 2005).  

 
Tabela 18 - Pesos externos dos indicadores 

Indicadores EFFEC 
EF11 0,316 
EF12 -0,056 
EF13 -0,036 
EF14 0,658 
EF15 0,197 
EF16 0,362 
EF17 -0,241 

Fonte: Autor (2018) 

 

Por outro lado, considerando as recomendações sobre a retirada de 

indicadores com pesos menores que 0,40, mas com o risco de alterar a natureza do 

constructo (Hair Jr et al., 2011), foram feitos testes retirando cada um dos 

indicadores separadamente, e verificando a capacidade de explicação do constructo; 

em todos os casos os resultados foram inferiores e, suportado pelo teoria, os 

indicadores foram mantidos para análise do modelo estrutural. 

Os valores obtidos para estatística t apresentaram valores significativos a 
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um nível de 1% (EF11, EF13, EF14, EF15 e EF 16); a 5% (EF12); e a um nível de 

10% para o indicador EF17, considerados adequados para a análise do modelo 

estrutural. 

 

6.2.1.3 Análises adicionais 

 

Ao avaliar o efeito causado pelos constructos independentes (CAUS e 

EFFEC) nos dependentes (ADPROD, ADCOM e ADPRE), percebe-se que EFFEC 

causa maior efeito em ADPROD (0,501), seguido pelo efeito em ADCOM (0,315); 

CAUS causa pouco efeito nos constructos, sendo que o mais significante foi em 

ADCOM com 0,161, (apresentado na Figura 12). Quanto aos efeitos indiretos em 

relação ao DESEXP e os efeitos diretos de ADPROD, ADCOM e ADPRE em 

DESEXP, os resultados são insignificantes. A razão pela qual essas relações não 

têm efeito explicativo é porque DESEXP é um constructo de segunda ordem e os 

constructos CONSU e FINEST, de primeira ordem que o formam, explicam 

perfeitamente a significância de DESEXP e se sobrepõem aos demais. 

Em função disto, foi necessário redesenhar o modelo, transformando 

DESEXP em constructo de primeira ordem, por meio de uma análise dos fatores 

cujos indicadores são as variáveis latentes do modelo inicial. Chegou-se ao modelo 

de mensuração 2, apresentado na Figura 13. 
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Figura 13 - Modelo de mensuração 2 
Fonte: Autor (2018) 

 

Com base nessa especificação de modelo, foi realizada a análise 

estrutural. 

 

 

6.3 ANÁLISE DO MODELO ESTRUTURAL 

 
Hair Jr et al. (2009) recomendam que sejam percorridos cinco passos 

para a avaliação do modelo estrutural, como indicado na Figura 14. 
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Figura 14 - Procedimentos para avaliar o modelo estrutural 
Fonte: Hair Jr et al. (2009) 

 

6.3.1 Problemas de multicolinearidade do modelo estrutural 

 

A multicolinearidade do modelo estrutural foi verificada por meio do VIF; 

quando existe colinearidade entre constructos, o valor é superior a 5 (Hair Jr et al., 

2011). Não há indício de colinearidade no modelo estudado, pois todos os valores 

ficaram abaixo de 2, como pode ser observado na Tabela 19. 

 
Tabela 19 - Resultados estatísticos do modelo estrutural e do teste de hipóteses 
Caminhos estruturais Coeficientes f2 VIF Valores de t Valores de p Resultado 

H1:   CAUSèDESEXP 0,389*** 0,148 1,221 3,465 0,000 Suportada 
H2a: CAUSèADPROD 0,019 0,000 1,188 0,242 0,809 Não suportada 
H2b: CAUSèADCOM 0,161* 0,026 1,188 1,654 0,098 Suportada 
H2c: CAUSèADPREC 0,065 0,004 1,188 0,645 0,519 Não suportada 
H3:   EFFECèDESEXP -0,151 0,018 1,556 1,236 0,217 Não suportada 
H4a: EFFECèADPROD 0,501*** 0,248 1,188 6,810 0,000 Suportada 
H4b: EFFECèADCOM 0,315** 0,100 1,188 3,119 0,002 Suportada 
H4c: EFFECèADPREC 0,190* 0,032 1,188 1,792 0,073 Suportada 
H5a: ADPRODèDESEXP 0,249* 0,047 1,583 1,923 0,054 Suportada 
H5b: ADCOMèDESEXP -0,175 0,024 1,547 1,401 0,161 Não suportada 
H5c: ADPRECèDESEXP -0,044 0,002 1,355 0,367 0,714 Não suportada 

Notas: (*) = p < 0,10 (significante); (**) = p < 0,05 (muito significante); (***) = p < 0,01 (altamente significante) 
R2 = 0,179 ou  17,9%  
Fonte: Autor (2018) 

Passo 
1 

• Verificar problemas de multicolinearidade no 
modelo estrutural 

Passo 
2 

• Verificar a significância e relevância das relações 
do modelo estrutural 

Passo 
3 

• Verificar os valores de R2 

Passo 
4 

• Verificar os efeitos do tamanho de f2  

Passo 
5 

• Verificar a relevância preditiva Q2 
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6.3.2 Significância e relevância das relações do modelo estrutural 

 

Para testar a significância dos coeficientes de caminho utilizou-se de um 

procedimento não paramétrico denominado Bootstrapping, para realizar a estatística 

t; nesta tese o procedimento foi realizado com 10.000 subamostras. O coeficiente 

tem significância quando o valor de t é maior que os valores críticos de: 1,65 

(significante; nível=10%); 1,96 (muito significante; nível=5%); e 2,57 (altamente 

significante; nível=1%) (Hair Jr et al., 2009). Outra forma de avaliar a significância 

estatística é por meio do valor de p; essa análise indica a probabilidade de rejeitar a 

hipótese nula, quando esta é suportada; para tanto, os valores de referência para 

aceitar uma hipótese são: p < 0,10 (significante); p < 0,05 (muito significante); p < 

0,01 (altamente significante) (Hair Jr et al., 2009). 

Causation (CAUS) é positivamente associado ao desempenho de 

exportação (DESEXP) com alta significância (0,389***), indicando que H1 foi 

suportada. Em relação aos efeitos de causation nos elementos do marketing mix, foi 

identificada uma associação significativa: CAUSèADCOM (0,161; significante); as 

demais foram não significativas CAUSèADPREC (0,065; não significante); e 

CAUSèADPROD (0,019; não significante); dessa forma, a hipótese H2b foi 

suportada e as demais não se confirmaram.  

Foi identificado que não há associação significativa de effectuation 

(EFFEC) com desempenho de exportação (DESEXP) (-0,151; não significante), 

resultando a hipótese H3 não suportada. Effectuation (EFFEC) apresentou uma 

associação positiva com todos os elementos avaliados do marketing mix: altamente 

significante (0,501***) com adaptação de produto (ADPROD);  muito significante com 

ADCOM (0,315**); e significante com ADPREC (0,190). Portanto, as hipóteses H4a, 

H4b e H4c foram suportadas. 

Quanto ao efeito da EME em relação ao desempenho de exportação, 

identificou-se associação positiva e significante por meio da adaptação de produto 

(ADPRODèDESEXP; 0,249*), suportando a hipótese H5a; entretanto, as hipóteses 

H5b e H5c não foram suportadas, mostrando não haver associação do grau de 

adaptação de comunicação e de preço com o desempenho de exportação na 

amostra analisada.  

As hipóteses relacionadas à adaptação de distribuição (ADDIST) não 



	 	 	 		

  

106 

foram testadas no modelo estrutural, pois ao definir os fatores que fariam parte do 

modelo de mensuração, todos os indicadores referentes a esse constructo foram 

excluídos da relação por suas cargas serem muito abaixo do critério exigido. Para 

minimizar quaisquer dúvidas quanto a um procedimento equivocado, este 

pesquisador operacionalizou um modelo com o constructo ADDIST, para verificar se 

haveria alguma associação significante e se impactaria positivamente na capacidade 

preditiva do modelo; nenhuma relação se confirmou indicando não haver suporte 

para a hipótese de efeito de moderação entre CAUS/EFFEC e DESEXP, nem direto 

de ADDIST e DESEXP. 

 

6.3.3 Coeficiente de determinação 

 

O coeficiente de determinação (R2) é uma medida da precisão preditiva 

do modelo, que representa o quanto da variância do constructo endógeno é 

explicada por todos os constructos exógenos ligados a ele. O valor do R2 varia de 0 

a 1, sendo que valores maiores indicam alto nível de precisão preditiva (Cohen, 

1988; Hair Jr et al., 2011). Os valores de referência para a análise do coeficiente 

variam em função do contexto, da área de conhecimento envolvida. Cohen (1988) 

recomenda que para a área de ciências sociais e comportamentais, os valores 

comparativos de R2 com respectivos efeitos preditivos sejam 0,02 (pequeno); 0,13 

(médio); e 0,26 (grande). Como justificado no tópico 3.2.1, a base teórica de 

effectuation apoia-se na ciência cognitiva, em trabalhos que enfatizam um 

comportamento empreendedor (Chandler et al., 2011).  Para efeito da análise são 

apresentados, na Tabela 20, os impactos por constructo. 

 
Tabela 20 - Coeficientes de determinação por constructo 

constructos R2 efeito preditivo 
ADCOM 0,165 médio 
ADPREC 0,050 pequeno 
ADPROD 0,259 grande 
DESEXP 0,164 médio 

Fonte: Autor (2018) 

 

ADPROD é o constructo com o maior poder preditivo (com R2 de 26%) 
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com efeito grande, seguido por ADCOM, com capacidade preditiva média (0,165) e 

por ADPREC, cujo efeito é pequeno (0,50); o DESEXP apresentou um coeficiente de 

0,16, o que significa 16% de capacidade preditiva, considerado um poder médio.  

 

6.3.4 Tamanho do efeito 

 

Para avaliar a contribuição de um constructo exógeno para um constructo 

endógeno, Hair Jr et al.  (2013) recomendam a realização de uma análise da 

magnitude do efeito, a fim de identificar os constructos mais relevantes para explicar 

as variáveis dependentes do modelo estrutural. Como referência, Cohen (1988) 

indica, para analisar f2, que valores de 0,02 representam um efeito pequeno, 0,15 

um efeito médio e 0,35 um efeito grande das variáveis independentes em relação às 

dependentes.  

Os efeitos observados foram os seguintes: CAUS em DESEXP foi médio 

(0,15); EFFEC em ADPROD (0,25) foi médio; CAUS em relação à ADCOM (0,03) foi 

pequeno; EFFEC em ADCOM e ADPREC foram pequenos (respectivamente 0,10 e 

0,03); e ADPROD em relação ao DESEXP foi pequeno, de 0,05 como detalhado na 

Tabela 19.  

 

6.3.5 Capacidade preditiva do modelo 

 

O último passo refere-se à verificação da capacidade preditiva do modelo, 

por meio do valor de Q2 de Stone-Geisser, calculado para cada constructo, por meio 

da técnica denominada blindfolding. Foi verificado se os valores previstos eram 

semelhantes aos reais e, em caso de baixo erro de predição, o modelo possui alta 

precisão preditiva, ou seja, os valores de Q2 devem ser maiores que zero. O modelo 

estrutural atendeu o critério esperado, atingindo os seguintes resultados: ADPROD 

(0,389); ADCOM (0,166); ADPREC (0,105) e DESEXP (0,257). 

 

 

6.4 HIPÓTESES DA PESQUISA 

 

Os resultados apresentados no tópico 6.3, referentes ao modelo 
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estrutural, possibilitaram a verificação das hipóteses elaboradas e testadas neste 

estudo, conforme detalhados no Quadro 29. 

 

Hipóteses Resultados 

H1:  Existe influência direta e positiva de causation no desempenho exportador Suportada 
H2a: Existe relação direta entre causation e estratégia de marketing de 

exportação que influencia positivamente o grau de ADPROD 
Não suportada 

H2b: Existe relação direta entre causation e estratégia de marketing de 
exportação que influencia positivamente o grau ADCOM 

Suportada 

H2c: Existe relação direta entre causation e estratégia de marketing de 
exportação que influencia positivamente o grau ADPREC 

Não suportada 

H2d: Existe relação direta entre causation e estratégia de marketing de 
exportação que influencia positivamente o grau ADDIST 

Não testada 

H3:   Existe uma influência direta e positiva entre effectuation e o desempenho 
exportador 

Não suportada 

H4a: Existe uma relação direta entre effectuation e estratégia de marketing de 
exportação que influencia positivamente o grau de ADPROD 

Suportada 

H4b: Existe uma relação direta entre effectuation e estratégia de marketing de 
exportação que influencia positivamente o grau ADCOM 

Suportada 

H4c: Existe uma relação direta entre effectuation e estratégia de marketing de 
exportação que influencia positivamente o grau ADPREC 

Suportada 

H4d: Existe uma relação direta entre effectuation e estratégia de marketing de 
exportação que influencia positivamente o grau ADDIST 

Não testada 

H5a: Existe uma influência direta e positiva entre ADPROD e o desempenho 
exportador 

Suportada 

H5b: Existe uma influência direta e positiva entre ADCOM o desempenho 
exportador 

Não suportada 

H5c: Existe uma influência direta e positiva entre ADPREC e o desempenho 
exportador 

Não suportada 

H5d: Existe uma influência direta e positiva entre ADDIST e o desempenho 
exportador 

Não testada 

Quadro 29 - Resultado do teste de hipóteses 
Fonte: Autor (2018) 

 

Antes da apresentação da análise, como comentado no item 6.3.2, o 

resultado de cada uma das hipóteses H2d, H4d, e H5d está indicado como “não 

testada”, porque as relações não foram possíveis de se verificar pela exclusão do 

constructo ADDIST. 

A hipótese H1 foi suportada, indicando a existência de influência positiva e 

com alta significância de CAUS em DESEXP (0,501***; p<0,01), com destaque para 

a existência de processos de controle que auxiliam na avaliação dos resultados 

atingidos (CA5=0,901), seguida pela preocupação com o planejamento das 

estratégias de negócio (CA4=0,890), como apresentado na Tabela 21. Esse resultado 
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reforça a importância dada pelos empreendedores a um cuidadoso processo de 

planejamento em um projeto internacional, por meio de exportação.  

 
Tabela 21 - Indicadores e cargas por constructo 
Const. Cód. Descrição Cargas 
CAUS CA1 Analisamos oportunidades a longo prazo, e selecionamos as que consideramos com 

os melhores retornos  
0.819 

 CA2 Desenvolvemos uma estratégia para aproveitar melhor os recursos e capacidades  0.820 
 CA3 Pesquisamos e selecionamos mercados-alvo e fizemos uma análise competitiva 

relevante  
0.834 

 CA4 Desenhamos e planejamos as estratégias de negócio 0.890 
 CA5 Organizamos e implementamos processos de controle para nos certificarmos 

de que atingimos nosso objetivos  
0.901 

 CA6 Tivemos uma visão clara e consistente sobre o que queríamos fazer  0.829 
 CA7 Concebemos e planejamos os esforços de produção e marketing 0.755 
 CA9 Nossa tomada de decisão tem sido largamente direcionada pelos retornos 

esperados 
0.709 

EFFEC EF11 Era impossível ver desde o início onde chegaríamos  0,568 
 EF12 Permitimos que o negócio evoluísse assim que as oportunidades foram surgindo  0,347 
 EF13 Avaliamos o conjunto de recursos e meios que tínhamos a nossa disposição e 

pensamos sobre diferentes opções  
0.628 

 EF14 Testamos diferentes produtos e, ou modelos de negócios 0.917 
 EF15 Começamos de forma muito flexível e tentamos tirar vantagem de oportunidades 

inesperadas à medida que surgiam 
0.619 

 EF16 Iniciamos um número considerável de acordos com clientes, fornecedores,  
organizações e pessoas para reduzir o nível de incerteza 

0.683 

 EF17 Nossa tomada de decisão tem sido largamente guiada pelo quanto podemos perder 
financeiramente 

0,199 

ADPROD EF10 O produto/serviço lançado no início das atividades é bastante diferente da 
ideia original 

0.894 

 V3 Alteração da embalagem para o mercado externo 0.767 
 V4 Mudança no processo produtivo (ex. de tradicional para orgânico) ou no processo de 

prestação do serviço 
0.646 

ADCOM V6 Adaptação da atividade de promoção (ex. feiras, encontros de negócios, etc.) para 
cada país atendido 

0.842 

 V7 Adaptação da propaganda (ex. rádio, folheteria, identificação de frota, outdoor, 
etc.) para cada país atendido 

0.868 

 V8 Adaptação das ações de ponto de venda (ex. degustação, amostra, material de 
gôndola, etc.) para cada país atendido 

0.852 

ADPREC V15 Alteração do preço do produto para acompanhar a concorrência 0.760 
 V16 Alteração do preço do produto em função dos custos de exportação 0.862 
 V17 Mudança da bonificação e, ou o comissionamento para mercado externo 0.892 
 V18 Alteração dos prazos de pagamento para o exterior 0.782 
CONSU C1 Os consumidores estão satisfeitos com os produtos/serviços exportados 0.860 
 C2 Os consumidores estão satisfeitos com o atendimento dado por sua empresa 0.677 
 C3 Os consumidores estão satisfeitos com a solução das reclamações/problemas 0.846 
FINEST F6 Em relação aos concorrentes, a participação de mercado atingida pela sua 

empresa foi melhor 
0.931 

 F7 Em relação aos concorrentes, o resultado de entrada em um novo mercado (país) foi 
melhor 

0.861 

 F8 Em relação aos concorrentes, o resultado de vendas das exportações foi melhor 0.877 
 S4 Em relação aos concorrentes, o lucro obtido com as exportações foi melhor 0.899 
 S5 Em relação aos concorrentes, o crescimento das exportações foi melhor 0.887 

Fonte: Autor (2018) 

 

As hipóteses referentes à influência de causation nas estratégias de 

marketing mix foram medidas por meio da associação com o grau de adaptação de 
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produto, comunicação e preço. H2a não foi suportada (0,019 não significante; 

p=0,809), indicando que não existe, na amostra estudada, uma associação entre 

CAUS e adaptação de produto. H2b foi suportada (0,161 significante; p<0,1), 

revelando existência de influência, na amostra estudada, de CAUS na adaptação da 

comunicação. H2c não foi suportada (0,065 não significante; p=0,519) (como 

apresentado no Quadro 29 e na Tabela 21), identificando que não existe, na amostra 

estudada, uma associação entre CAUS e a adaptação do preço. Ou seja, existe 

associação de causation com desempenho de exportação, mediada pelas 

estratégias de marketing de exportação, por meio do grau de adaptação da 

comunicação. A hipótese H3 não foi suportada, indicando a inexistência de 

associação direta entre EFFEC e DESEXP (-0,151 não significante; p=0,217). 

Investigando uma possível relação entre effectuation e as estratégias de 

marketing de exportação, identificou-se a existência de associação positiva em 

relação a todos os elementos avaliados.  H4a foi suportada com uma influência 

positiva e altamente significante (0,501***; p<0,01), com destaque para o indicador 

EF14 (0,658), que revela a disposição das empresas da amostra em testar novos 

produtos, o que reforça o alto grau de adaptação da oferta internacional de 

produtos/serviços. H4b foi suportada apresentando uma influência positiva e muito 

significante (0,315**; p<0,05) de EFFEC na adaptação da comunicação. A hipótese 

H4c também se confirmou (0,190; p<0,1),  indicando influência de effectuation na 

adaptação do preço. Dessa forma é possível concluir que existe um efeito positivo e 

indireto de EFFEC em DESEXP, mediado pelo grau de adaptação do produto, da 

comunicação e do preço. 

As últimas hipóteses testadas referem-se à associação entre a estratégia 

de marketing de exportação e o desempenho de exportação. A única associação 

identificada foi com adaptação de produto; ou seja, a hipótese H5a foi suportada com 

influência positiva e significante (0,249*; p<0,1). As hipóteses H5b e H5c não se 

confirmaram; os coeficientes de caminho foram, respectivamente, (-0,175; p=0,161; 

e -0,044; p=0,714). Apesar de não confirmadas, chama a atenção a possibilidade de 

uma possível associação, mas com efeito negativo, o que significaria uma tendência 

a favor da padronização dos elementos comunicação e preço. 
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6.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Para orientar a discussão dos resultados é indispensável retomar o 

problema de pesquisa desta tese: “De que maneira effectuation ou causation 

influenciam as estratégias de marketing de exportação e impactam o desempenho 

de exportação?”. Com essa questão norteadora, foram estudadas micro e pequenas 

empresas exportadoras a fim de entender como as decisões estratégicas se 

refletiram no resultado dessas empresas.  

Este estudo reconhece a importância de estudar MPEs, expandindo o 

conhecimento sobre atividades de marketing  (Carson, 1990; Lima & Zosche, 2008; 

Stokes, 2000), enfocando estratégia de marketing de exportação (EME) (Arnott & 

Bridgewater, 2002; Lyn & Cavusgil, 1986; Narayanan, 2015) e contribuindo para 

entender que grau do continuum mostra-se adequado para potencializar o 

desempenho da exportação. O comportamento do empreendedor, ao desenvolver 

suas atividades de marketing, atraiu a atenção de pesquisadores e de gestores 

(Kraus, Harms, & Fink, 2009); seguido por estudos a respeito do tema marketing 

empreendedor (Hills & Hultman, 2011), e por questionamentos se a abordagem de 

marketing tradicional (Kotler, 1972; Wind, 1978) deveria ser revista, pela lente de 

uma teoria emergente effectuation (Sarasvathy, 2001). Essas discussões 

procuraram criar uma divisão entre grandes e MPEs, o que levaria a estudos com 

abordagens dicotômicas entre causation e effectuation.  

A novidade nesta tese foi tratar os dois aspectos simultaneamente, e seu 

impacto em EME e no DESEXP. Portanto, reconhece a importância de um equilíbrio 

entre as decisões baseadas em CAUS e  EFFEC, mas entender o que determinou a 

influência de cada constructo deve ser analisada. 

 

6.5.1 Causation e effectuation 

 

Para analisar os resultados de causation e effectuation foi reexaminada a 

teoria e observada a possibilidade de tratar os indicadores utilizados de forma 

agrupada, a partir de quatro dimensões. Para causation foram considerados: (a) 

objetivos; (b) retorno esperado; (c) análise do mercado; e (d) evitar o inesperado 

(Brettel et al., 2012). E para effectuation foram identificados: (a) experimentação; (b) 
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flexibilidade; (c) parcerias; (d) perdas aceitáveis (Sarasvathy, 2001, 2009) 

Em causation, a dimensão mais relevante foi a de objetivos (CA2, CA5 e 

CA7), com o indicador que mediu a necessidade de instrumentos de controle para 

garantir o atingimento das metas com a maior carga (0,901); além desse, o uso 

adequado dos recursos disponíveis (0,829), aliado a esforços de marketing e de 

produção (0,755), reforçam o entendimento de que empreendedores necessitam de 

planejamento e de indicadores-chave de desempenho (KPI) para melhor entender e 

gerir sua empresa, como apresentado no Quadro 30. A segunda dimensão em 

importância foi a análise de mercado, com dois indicadores com cargas fortes 

(CA3=0,834 e CA6=829). Os resultados vão ao encontro da preocupação do 

empresário com análise e entendimento do mercado-alvo e da capacidade 

competitiva (medido também no constructo CONSU). A terceira dimensão, retornos 
esperados,  salientou a visão de longo prazo (CA1=0,819) e a tomada de decisão 

(CA9=0,709) orientadas para o resultado. A última dimensão, evitação do 
inesperado, foi representada por apenas um indicador, que tratou da importância de 

planejar e executar as atividades de modo a evitar o inesperado (CA4=0,890), pois 

CA8 (produto atual muito semelhante à ideia de concepção do mesmo) ajustou-se 

inicialmente no constructo ADPROD, sendo posteriormente excluído em função de 

sua carga. 

 

Dimensão Indicadores Conclusão 

Objetivos CA2: instrumentos de controle 
CA5: recursos disponíveis 
CA7: marketing e produção 

Necessidade de planejamento 
e KPIs 

Análise de Mercado CA3: pesquisa e análise 
competitiva 
CA6: visão futuro 

Análise e entendimento do 
mercado-alvo 

Retornos Esperados CA1: análise de longo prazo 
CA9: tomada de decisão 

Orientação para resultado 

Evitação do 
Inesperado 

CA4: planejamento e execução Minimizar variáveis 
incontroláveis 

Quadro 30 - Dimensões e resultados ligados à causation 
Fonte: Autor (2018) 

 

Quanto à effectuation a dimensão de destaque foi flexibilidade, com o 

indicador EF14 com maior peso (0,658) na formação do constructo EFFEC, 
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salientando a importância de adequar-se às oportunidades, alinhado com Chandler 

et al. (2011); por outro lado, apesar de pouca representatividade,  limitar uma 

operação a partir dos recursos disponíveis e estratégia de tentativa e erro 

impactaram negativamente essa dimensão. A segunda dimensão em importância, 

em função do peso do indicador, foi a de parcerias (EF16=0,362), evidenciando  

que acordos previamente estabelecidos com stakeholders (clientes, fornecedores, 

organizações e consumidores) impactam uma MPE; entretanto, com a perspectiva 

de internacionalização, percebeu-se que, para a amostra pesquisada, o  

intermediário exerce um papel-chave e com forte poder de barganha, como 

apresentado no Quadro 31. A dimensão experimentação trouxe luz à dificuldade de 

previsão do futuro (EF11=0,316), também influenciada negativamente pela evolução 

da empresa a partir das oportunidades (EF12=-0,056); na opinião da amostra 

avaliada, há espaço para adequação da empresa, testando produtos e formatos de 

negócio, como detectado por Covin & Lumpkin (2011); destaque-se que o indicador 

EF10, que a priori faria parte da dimensão experimentação, não foi considerado em 

EFFEC; ao medir o quão diferente o produto atual é da ideia original, durante a 

análise fatorial exploratória, associou-se ao constructo ADPROD, pela sua 

capacidade de medir a adaptação da oferta ao mercado. A dimensão perdas 
aceitáveis foi representada pelo indicador EF17 (-0,214) cujo peso no constructo foi 

negativo, ou seja, às vezes uma empresa perde oportunidades, deixa de arriscar 

mais por receio das perdas do que das chances de retorno. 

 

Dimensão Indicadores Conclusão 

Flexibilidade EF14: testar produtos e modelos 
EF15: oportunidades 
EF13: recursos disponíveis (-) 

Tentativa e erro  
Limitar-se por recursos pode levar 
à perda de oportunidades 

Parcerias EF16: acordos com stakeholders Minimizar riscos 
Dependência do intermediário 

Experimentação EF11: difícil previsão 
EF12: recursos vs. opções 

Adaptação ao ambiente 

Perdas 
Aceitáveis 

EF17: decisão guiada por perdas (-) Risco vs. perda de oportunidades 

Quadro 31 - Dimensões e resultados ligados à effectuation 
Fonte: Autor (2018) 

 
Conforme análise apresentada nos tópicos 6.3 e 6.4, existe associação 
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positiva entre CAUS e ADCOM e DESEXP; e de EFFEC em relação à ADPRO, 

ADCOM e ADPREC. Para compreender detalhadamente os impactos em EME, 

foram avaliados os determinantes de cada elemento do composto de marketing. 

 

6.5.2 Estratégias de marketing de exportação 

 

Cada elemento do marketing mix foi avaliado a partir dos determinantes 

que impactaram os resultados de grau de adaptação. 

 

6.5.2.1 Determinantes da adaptação de produto 

 

O grau de adaptação de produto foi impactado por associação altamente 

significativa de effectuation (0,501***), em função da flexibilidade que a empresa (ou 

seu empreendedor) tem em atender às necessidades e desejos dos consumidores 

ou necessidades econômicas em B2B, para aproveitar as oportunidades que 

surgem; como identificado na avaliação das cargas dos indicadores, há um alto grau 

de alteração da ideia original para aquela comercializada (exportada) no momento 

da pesquisa (EF10=0,894), detalhado no Quadro 32. As parcerias influenciaram 

também a amostra pesquisada, que são importantes para MPEs, cujos recursos são 

limitados, mas pequenas mudanças trazem resultados relevantes, como a alteração 

da embalagem, adequando-a ao mercado de destino (V3=0,767), conforme Chung 

(2012). Essas parcerias podem levar a contratos de intermediação em outros países 

e de fornecimento de produtos e serviços necessários à operação; muitas vezes as 

empresas têm que ajustar seu processo produtivo, ou de prestação de serviços às 

exigências locais, sinalizadas pelos parceiros (V4=0,646). Portanto, o grau de 

adaptação está associado a uma estratégia intuitiva de experimentação do mercado 

e mudança de trajetória, na tentativa de melhorar os resultados. Essas mudanças 

são determinadas por tentativa e erro, e podem ser minimizadas por arranjos 

estabelecidos antes de buscar a internacionalização. 
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Determinantes Indicadores Conclusão 

Effectuation Flexibilidade para atender 
necessidades 
Alteração do produto original 
Parcerias: embalagem; contratos 
de intermediação; processo 
produtivo 

Associação altamente significativa 
(0,501***) 
Estratégia intuitiva de 
experimentação 
Acordos minimizam erros 

Causation  Negativa e insignificante 

Quadro 32 - Determinantes de ADPROD 
Fonte: Autor (2018) 

 

Não foi identificado impacto de CAUS em ADPROD; ou seja, a adaptação 

do produto sofre efeito de um processo decisório mais intuitivo, corroborando 

pesquisa de Hultman et al. (2009). 

 

6.5.2.2 Determinantes da adaptação da comunicação 

 

O grau de adaptação da comunicação apresentou associação positiva de 

influência tanto de CAUS (impacto positivo e significante; 0,161*) como de EFFEC 

(impacto positivo e muito significante (0,315**), conforme Quadro 33. Em relação à 

causation, o empreendedor mostrou-se preocupado em garantir que o uso de seus 

recursos pudessem auxiliar no atingimento dos objetivos estabelecidos, o que 

demanda instrumentos de controle para monitorar a efetividade da comunicação 

(CA5=0,901); uma análise cuidadosa do público-alvo (CA3=0,834) aumenta a 

chance de que as ações sejam bem planejadas e evitem desvios de trajetória 

(CA4=0,890). Por outro lado, há várias oportunidades de ações de comunicação que 

surgem inesperadamente (e.g. anúncios de oportunidade, espaços com desconto 

para veiculação, áreas de exposição em feiras, etc.), que são potencializados pela 

flexibilidade do empreendedor (EF15); além disso, cada país pode apresentar 

peculiaridades em relação aos veículos, à mensagem criativa, entre outras (na 

Argentina, por exemplo, a locução dos comerciais é realizada principalmente por 

homens, com tom de voz grave, porque os consumidores percebem a mensagem 

transmitindo maior confiança), como antecipado por Axinn & Trach  (1990) e 

Schlegelmilch (1986).  
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Determinantes Indicadores Conclusão 
Causation Processos de controle 

Pesquisa de mercado 
Planejamento das estratégias 

Associação significativa (0,161*) 
Obter melhores resultados a partir 
da análise do mercado 

Effectuation Flexibilidade para 
oportunidades Associação muito significativa 

(0,315***) 
Maior adaptação das atividades de 
propaganda e de ponto de venda 

Quadro 33 - Determinantes de ADCOM 
Fonte: Autor (2018) 

 
Cavusgil & Zou (1994) trataram adaptação da comunicação por meio de 

indicadores genéricos, que se referiam a posicionamento do produto, abordagem 

promocional e embalagem. Esta pesquisa inova ao detalhar os indicadores a partir 

de ferramentas de comunicação, cuja relevância para MPEs foi validada por meio de 

uma pesquisa qualitativa. Após a survey foi identificado que as duas associações 

(CAUS e EFFEC) levaram a um maior grau de adaptação das ações promocionais, 

como feiras e encontros de negócios (V6=0,894); das atividades de propaganda i.e. 

comerciais, folheteria, etc.; e das atividades de ponto de venda, seja no varejo, seja 

nas empresas de intermediação (V8=0,852). Nesse constructo, portanto, pode-se 

observar uma influência simultânea de causation e de effectuation, trazendo 

contribuições em relação ao entendimento de preocupações de empresas de micro 

e pequeno porte. 

 

6.5.2.3 Determinantes da adaptação do preço  

 

A pesquisa revelou associação positiva e significante de EFFEC em 

relação ao grau de adaptação do preço (0,190*), detalhado no Quadro 34. Para 

medir a variável ADPREC, o único indicador mantido da escala original de Cavusgil 

& Zou (1994) foi a preocupação com a competitividade do preço frente à 

concorrência (V11=0,760); os demais indicadores emergiram da pesquisa qualitativa 

e mostraram o cuidado dos integrantes da amostra em ajustar o preço em função 

dos custos operacionais de exportação (V16=0,862); da remuneração dos 

intermediários (V17=0,892); e dos prazos de pagamento (V8=0,852). As parcerias 

realizadas com clientes e intermediários podem levar a um melhor entendimento do 

mercado local e de ajustes às políticas de comissionamento existentes; a 
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flexibilidade permite que os preços acompanhem custos de exportação e façam 

frente aos concorrentes; por outro lado, a depender das parcerias e do tempo de 

relacionamento com os compradores potenciais, muitas vezes os empreendedores 

optam por venda com pagamento antecipado, que também se relaciona com o fato 

de que, seu eu não posso prever o futuro, devo criar mecanismos para mudar essa 

realidade (Sarasvathy, 2001). 

 

Determinantes Indicadores Conclusão 
Effectuation Preço competitivo 

Ajustes em função do custo de exportação, 
remuneração do intermediário 
Prazos de pagamento 

Associação significativa 
(0,190*) 
Planejamento deve ser flexível 
Ajustes às regras locais 
Mudar o futuro 

Causation  Positiva e insignificante 
Quadro 34 - Determinantes de ADPREC 
Fonte: Autor (2018) 

 

Os resultados observados levam à conclusão de que nem sempre é 

possível aplicar um planejamento rígido, com controles sobre o resultado e que 

muitas empresas não têm recursos suficientes para implantar uma pesquisa de 

mercado sistemática. Essas são algumas possíveis explicações para não haver 

associação de causation com ADPREC. 

 

6.5.2.4 Determinantes do desempenho de exportação  

 

Por se tratar de um constructo de segunda ordem, DESEXP foi avaliado 

por meio de duas variáveis latentes CONSU e FINEST.  A variável CONSU refere-se 

aos resultados obtidos baseados nos consumidores; o indicador mais representativo 

foi C3 (0,804), correspondente à satisfação com a solução dos problemas, seguido 

por C2 (0,705), a respeito da satisfação com o atendimento e C1 (0,518), satisfação 

com produtos/serviços exportados. Esse constructo explica 10,7% do DESEXP. 

FINEST apresenta indicadores que, no estudo de referência (Diamantopoulos et al., 

2014) estavam separados, refletindo resultados financeiros e estratégicos. Após a 

realização da EFA, apresentou-se um resultado diferente, com esses dois fatores, e 

respectivos indicadores, associados em um só. Uma possível explicação para esse 
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fato é que o referencial de comparação são os concorrentes, cujas informações são 

difíceis de se obter ou estão enviesadas pelos intermediários, que descrevem o 

cenário internacional. Essa variável apresentou como principal indicador F6 (0,881), 

que mediou os resultados das vendas; seguido por S5 (0,834) e S6 (0,825), que 

apuraram participação de mercado e resultados de entrada no país; os demais 

indicadores mediram crescimento das exportações (F8=0,788) e lucro obtido 

(F7=0,755). Esse constructo foi capaz de explicar 97,9% do constructo DESEXP, 

detalhado no Quadro 35. 

 

Determinantes Indicadores Conclusão 
CONSU C2: soluções dos problemas 

C3: atendimento Explica 10,7% 

FINEST Indicadores acima de 0,7 
Financeiro: f6 (vendas) 
Estratégico: s5 (market share) 

Explica 97,9% 
Balizado pela percepção de resultado 
da concorrência 

Causation Instrumentos de controle 
Planejamento 
Informações de mercado 

Associação significativa (0,161) 
Avaliação do resultado de vendas e 
participação 
Satisfação dos consumidores 

ADPROD Mudar embalagem 
Mudar processo produtivo ou de 
atendimento 

Positiva e significante (0,249*) 
Pontos de paridade 
Aproveitar oportunidades 

Quadro 35 - Determinantes do desempenho de exportação 
Fonte: Autor (2018) 

 
Como constructo de primeira ordem, medido por meio do modelo 

estrutural, DESEXP foi direto e positivamente impactado por causation (0,161 

p<0,1), como apresentado no Quadro 35. A preocupação com o uso de instrumentos 

de controle (CA5) permite que as empresas avaliem de forma mais acurada seus 

resultados de vendas (F6) e a participação de mercado (S5), que fazem parte do 

planejamento estratégico da empresa (CA4). O impacto dos resultados baseados na 

satisfação dos consumidores está alinhado com os esforços em obter informações 

sobre o mercado-alvo e concorrência, a fim de entender as regras de competição do 

mercado. O único elemento do marketing mix que apresentou associação positiva e 

significante com o desempenho de exportação foi a adaptação de produto (0,249*; 

p<0,1). Isto reforça a percepção de que, ao entender o mercado e suas 

necessidades, uma MPE tem mais chance de sucesso (CA6). Entretanto, 
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reconhecidas as limitações de recursos para desafiar concorrentes estabelecidos no 

exterior, pode-se mudar o processo produtivo para atender a essas expectativas e, 

muitas vezes, regras locais (e.g. alterar ingredientes não aprovados no país de 

destino (EF10); mudar embalagem (V3) para atender aos pontos de paridade 

esperados pelo mercado (EF10); mudar processo produtivo ou de prestação de 

serviços (V4), adequando-se a questões culturais locais). A fim de otimizar o retorno 

esperado uma MPE pode voltar-se às oportunidades existentes em nichos de 

mercado, como antecipado por Stokes (2000) e corroborado por Diamantopoulos et 

al. (2014). 

O desempenho de exportação não sofre impacto direto de EFFEC, mas 

considerando a associação altamente significante em relação à ADPROD, nas 

mudanças apresentadas nos produtos (EF10), mostra uma associação indireta de 

effectuation mediada pela adaptação de produto. Portanto, é possível reconhecer 

um efeito simultâneo de CAUS e EFFEC nos resultados de exportação. 

 

 

6.6 DISCUSSÕES ADICIONAIS 

 

O exame dos resultados revelou um modelo de mensuração que seguiu 

as recomendações de rigor metodológico, e bem especificado; os constructos 

formativos apresentaram consistência interna (confiabilidade composta); validade 

convergente (AVE); confiança do indicador; e validade discriminante; e os formativos 

sendo validados em relação à existência de colinearidade (VIF); pesos externos; e 

estatística t. Em seguida o modelo estrutural foi avaliado: (1) não apresentou indício 

de colinearidade; (2) apresentou significância e relevância que deram suporte a seis 

entre as onze hipóteses de pesquisa testadas (H1: CAUSèDESEXP 0,389***; H2b: 

CAUSèADCOM 0,161*; H4a: EFFECèADPROD 0,501***; H4b: EFFECèADCOM 

0,315**; H4c: EFFECèADPREC 0,190*; e H5a: ADPRODèDESEXP 0,221*);  (3) 

resultou um coeficiente de determinação (R2) entre pequeno e grande (ADPROD 

grande precisão preditiva - R2=0,26; ADCOM precisão preditiva média (0,17); 

ADPREC, precisão pequena (0,05); DESEXP poder médio R2=0,16); (4) efeitos de 

tamanho médio de CAUS em DESEXP (0,15); EFFEC em ADPROD (0,28); e 

pequeno CAUS em relação à ADCOM (0,02); EFFEC em ADCOM e ADPREC 
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(respectivamente 0,10 e 0,03); e ADPROD em relação ao DESEXP (0,05); e com 

capacidade preditiva, pois os valores resultantes foram maiores que zero: ADPROD 

(0,389); ADCOM (0,166); ADPREC (0,105) e DESEXP (0,257). 

Portanto, as análises decorrentes do uso do modelo podem ter sofrido 

influência do tamanho e perfil da amostra, mas revelam sua validade em apresentar 

associações entre variáveis exógenas e endógenas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

Esse capítulo aborda as conclusões, contribuições teóricas e gerenciais. 

Apresenta também limitações e recomendações para futuras pesquisas. 

 

 

7.1 CONCLUSÕES 

 

Este estudo buscou avaliar como o processo decisório (i.e. causation e 

effectuation) influencia o desenvolvimento das estratégias de marketing de 

exportação de micro e pequenas empresas, bem como o desempenho de 

exportação. Para tanto, foram testadas onze hipóteses e seis se confirmaram, 

apresentando os efeitos de CAUS na adaptação de produto e de EFFEC em todos 

os elementos do marketing mix. Causation apresentou associação positiva com o 

desempenho de exportação. 

As pesquisas que investigaram os efeitos de causation e effectuation 

abordaram principalmente as dicotomias existentes. Como exemplo, effectuation foi 

tratado no âmbito da teoria e prática do processo decisório sob situações de 

incerteza (Chandler et al., 2011; Perry et al., 2012), enquanto causation mostrou-se 

presente em situações nas quais era mais possível prever o ambiente futuro 

(Sarasvathy, 2001). Por outro lado, alguns autores sugeriram a possibilidade de que 

os tomadores de decisão poderiam adotar as duas lógicas de maneira combinada, a 

depender da situação (Dew, Sarasathy, Read, & Wiltbank, 2009), mas não foi 

investigado em que situação e como os efeitos se evidenciavam. 

Esta tese mostrou que as duas teorias, refletidas no processo decisório, 

impactam de forma diferente os elementos do marketing mix, conforme detalhado no 

item 6.5. Além disso, apesar de não fazer parte dos objetivos desta pesquisa, foi 

possível detectar, com base na amostra, que existe uma tendência de que 

effectuation esteja mais presente em empresas mais jovens, com até cinco anos de 

existência (conforme Tabela 22) e um pouco mais presente naquelas com mais de 

cinco até dez anos.  
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Tabela 22 - Notas médias por indicador e idade 

 
Legenda: cor verde = pontuação alta; cor vermelha = pontuação baixa 
Fonte: Autor (2018) 

 

As incertezas causadas pela inexperiência ou falta de planejamento pode 

ter levado as empresas a apostarem no fato de que, por serem menores, têm 

estruturas mais enxutas e podem responder mais rapidamente aos novos cenários e 

às novas oportunidades, tendo como orientação a redução dos riscos e das perdas. 

Esse comportamento é reforçado pela maior relevância de effectuation em empresas 

com até cinco anos de experiência com exportação, como detalhado na Tabela 23. 

 
Tabela 23 - Notas médias por indicador e tempo de experiência com exportação 

 
Legenda: cor verde = pontuação alta; cor vermelha = pontuação baixa 
Fonte: Autor (2018) 

 

A partir dos 10 anos de fundação até 20 anos, observa-se um equilíbrio 

entre decisões intuitivas e planejadas. Empresas mais maduras, com mais de vinte 

anos de existência, priorizam decisões apoiadas em causation. Talvez a experiência 

ou maior capacitação dos empreendedores fortaleça a orientação para resultados e 

cuidado com planejamento e métricas para mensurar se os objetivos estão sendo ou 

foram atingidos. Essa tendência também se repete em empresas que atuam há mais 

de 20 anos com exportação, que desenvolveram uma melhor compreensão do 

mercado em que atuam, ainda fortemente orientadas pelos retornos possíveis. 

Quanto às evidências que mostram os impactos simultâneos das duas 

teorias (i.e. causation e effectuation), foi considerado o grau de importância atribuído 

a indicadores que teoricamente são opostos. O efeito mais evidente refere-se aos 

recursos (como apresentado na Tabela 22); independente do tempo de existência, 

os empreendedores tanto definem estratégias a partir das oportunidades e vão em 

Idade x CAUS/EFFEC

mais de 25

Dimensões
até 5
mais de 5 a 10
mais de 10 a 15
mais de 15 a 20
mais de 20 a 25

CA1 EF17 CA2 EF13 CA3 EF12 CA4 EF14 CA5 EF15 CA6 EF11 CA7 EF13 CA8 EF10 CA9 EF16
RET PERD OBJ FLEX MERC EXP INESP FLEX OBJ FLEX MERC EXP OBJ FLEX INESP EXP RET PARC
3,93 3,47 3,80 3,93 3,07 3,87 3,60 2,73 3,40 3,87 3,60 3,40 2,87 3,93 1,93 1,73 3,67 3,87
2,90 3,00 2,90 3,10 2,50 4,50 2,80 2,70 2,50 3,90 2,80 2,70 2,60 3,10 2,80 2,80 3,10 2,80
4,00 3,50 3,82 3,79 3,64 4,11 3,71 3,36 3,64 4,04 3,75 3,54 3,54 3,79 2,14 2,79 3,89 3,75
3,82 3,11 3,64 3,79 3,36 4,00 3,36 2,93 3,36 3,71 3,79 3,39 3,43 3,79 1,86 2,04 3,89 3,21
4,17 3,11 4,39 4,00 3,39 3,94 3,72 2,61 3,78 3,78 4,33 2,83 3,83 4,00 1,56 2,22 4,44 3,50
3,91 3,55 3,82 3,91 3,55 3,91 4,36 3,45 3,55 3,82 3,64 3,36 3,45 3,91 2,18 2,82 4,18 3,55

Idade x CAUS/EFFEC CA1 EF17 CA2 EF13 CA3 EF12 CA4 EF14 CA5 EF15 CA6 EF11 CA7 EF13 CA8 EF10 CA9 EF16
Dimensões RET PERD OBJ FLEX MERC EXP INESP FLEX OBJ FLEX MERC EXP OBJ FLEX INESP EXP RET PARC
até 5 3,78 3,68 3,62 3,81 3,11 4,35 3,41 3,14 3,32 3,95 3,57 3,43 3,24 3,81 1,89 2,43 3,73 3,81
mais de 5 a 10 3,78 3,35 3,61 3,70 3,43 4,30 3,30 2,83 3,09 4,26 3,35 3,13 3,17 3,70 2,30 2,43 3,83 3,22
mais de 10 a 15 4,08 3,28 4,04 4,00 3,84 3,68 4,12 3,44 4,00 3,80 4,24 3,08 3,84 4,00 2,04 2,36 4,16 3,80
mais de 15 a 20 3,67 2,33 3,80 3,47 3,07 3,53 3,47 2,47 3,27 3,60 3,73 3,80 3,27 3,47 2,00 2,33 3,60 2,53
mais de 20 a 25 4,14 2,71 4,29 4,00 3,14 4,00 3,57 2,43 3,43 3,14 4,14 2,14 3,29 4,00 1,43 1,86 4,43 3,43
mais de 25 4,00 4,33 3,67 3,67 3,00 3,67 4,33 2,67 4,00 3,00 3,67 4,00 3,33 3,67 2,33 2,33 5,00 3,67
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busca dos recursos necessários, como partem dos recursos existentes para então 

identificar opções no mercado. Apesar de não ser o objetivo deste estudo, pode-se 

inferir que deve haver alguma relação com o grau de inovação dos produtos, 

levando a decisões diferentes em relação às ofertas de valor. 

Dessa forma, os achados revelaram, na amostra pesquisada, a 

importância de manter, de forma equilibrada, decisões planejadas, controladas e 

voltadas ao resultado, assim como, em alguns momentos, a flexibilidade e 

experimentação potencializam os resultados de exportação. Trouxe também 

contribuições para teoria e prática, com vistas ao melhor entendimento dos 

processos internacionalização de MPEs e dos resultados decorrentes. 

 

 

7.2 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

 

Essa tese contribui para a literatura de diversas maneiras. Primeiro, a 

originalidade deste estudo está em avançar a conceptualização teórica no campo da 

gestão de marketing internacional de MPEs (Carson, 1990; Lima & Zosche, 2008; 

Stokes, 2000) delimitando o perfil de empresas de micro e pequeno porte brasileiras, 

avaliando de que forma as decisões estratégicas são tomadas e suas práticas em 

atividades de marketing. Além disso, apresenta novas conexões com conceitos 

anteriores, com origem na decisão racional da microeconomia neoclássica 

(Sarasvathy & Berglund, 2010), que se apoia na ciência cognitiva (Chandler et al., 

2011)  em comparação com as preocupações apontadas por Stokes (2000) sobre a 

inadequação do marketing tradicional às MPEs. Sua utilidade revela-se ao indicar 

melhores práticas a respeito da internacionalização de MPEs.  

Entende-se que, a partir da revisão da literatura, existe um gap teórico 

relacionado a como os empresários planejam estrategicamente e como 

implementam a internacionalização, e selecionam mercados estrangeiros (Ojala & 

Tyrvainen, 2007; Zahra et al., 2005). Para avançar nesse tema foi utilizada a teoria 

emergente chamada effectuation em conjunto com causation. Alguns estudos 

utilizaram esses conceitos de maneira dicotômica (Brettel et al., 2012), esta tese 

mostrou os impactos simultâneos das duas teorias no processo decisório de 

empresas exportadoras de maneira original. 
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Apesar dos inúmeros estudos sobre grau de padronização e adaptação, 

há ainda falta de clareza e consenso quanto às variáveis envolvidas em relação a 

produto (Calantone et al., 2006; O'cass & Julian, 2003; Roth & Romeo, 1992; 

Shoham, 1996; Sousa & Lengler, 2009; Zou & Cavusgil, 2002), comunicação 

(Cavusgil & Zou, 1994; Cavusgil et al., 1993; Chung, 2009; Sousa & Lengler, 2009), 

distribuição (Bianchi et al., 2017; Cavusgil & Zou, 1994; Schmid & Kotulla, 2011; 

Shoham, 1996) e preço (Cunha & Rocha, 2015; Lages et al., 2008; Schmid & 

Kotulla, 2011). Essa realidade é ainda mais crítica quando se trata de pequenas e 

médias empresas. Esta pesquisa contribui com o entendimento, adaptando e 

aprimorando uma escala testada, incluindo indicadores que emergiram de pesquisa 

qualitativa desenvolvida junto a micro e pequenas empresas. 

 

 

7.3 CONTRIBUIÇÕES GERENCIAIS 

 

Vários autores reconhecem que MPEs possuem recursos limitados, 

especialmente quando comparadas com médias e grandes empresas, assim como 

outros identificam diferenças na forma de conduzir suas operações entre os diversos 

portes. 

Por outro lado, apesar da representatividade das MPEs no mercado 

interno (5,1 milhões de empresas porte micro e 223 mil de pequeno porte), apenas 

12 mil MPEs aventuraram-se no mercado externo por meio de exportação, muitas 

vezes desestimulados pelas barreiras à internacionalização; entre elas encontra-se o 

baixo poder de barganha junto aos compradores, fornecedores e intermediários que 

limitam os projetos em outros países. Essa desvantagem competitiva em relação às 

MNEs consolidadas no mercado externo é reconhecida, mas isto não significa a 

ausência de oportunidades.  

Para tanto, a busca por novos empreendimentos deve ser guiada, à luz 

do conceito de causation, por um planejamento adequado, por pesquisa de mercado 

e monitoramento dos resultados, e também baseada em effectuation, que estimula a 

formação de parcerias prévias com intermediários, representando a empresa no 

exterior e reduzindo a distância psíquica. A flexibilidade do empreendedor é vital 

para reconhecer alternativas viáveis em nichos de mercado pouco ou mal 
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explorados. Considerando que existe uma relação direta entre risco e lucratividade, 

muitos empresários optam por minimizar suas perdas, não priorizando 

oportunidades de maximizar retornos. Um cuidadoso planejamento e adequação de 

recursos pode potencializar as chances de sucesso. 

No que tange às estratégias de marketing de exportação identifica-se a 

importância da flexibilidade de MPEs em responder a possíveis necessidades do 

mercado de forma rápida, como vantagem competitiva frente a grandes 

multinacionais. Isso ficou evidenciado em relação à adaptação do produto, que 

muitas vezes acontece de maneira intuitiva e não planejada. Em relação ao preço, 

ajustes às regras do mercado local são indispensáveis, envolvendo a forma de 

remuneração e prazo de pagamento. O planejamento, pesquisa e controle dos 

resultados é indispensável na adaptação da comunicação, o que exige também 

flexibilidade para adequar as ações de propaganda e de ponto de venda ao mercado 

de destino. Aqui cabe um reflexão; durante processo de pesquisa qualitativa foi 

identificado que os entrevistados valorizavam o uso de internet e de redes sociais 

(i.e. Facebook), mas durante a etapa da survey os indicadores correspondentes 

mostraram-se irrelevantes na opinião da amostra. A primeira hipótese que se pode 

estabelecer é que talvez o uso das ferramentas tenha sido inadequada desde a sua 

origem, sem a devida efetividade no exterior, até mesmo por não ser bilíngue; outra 

possibilidade refere-se ao uso de ferramentas com menor eficácia, como Facebook, 

para comunicação em outros países. Sugere-se que as empresas identifiquem as 

reais necessidades e desenvolvam ações com outras ferramentas voltadas ao 

mercado corporativo, não apenas para comunicação, mas para coleta de dados 

analíticos, comportamento e tendências em relação a seus clientes (e.g. LinkedIn, 

Twitter, BuzzTrac, Google Analytics e Midia Funnel entre outros).   

Outro fato que chamou a tenção na amostra analisada é que a adaptação 

das atividades ligadas à distribuição não se mostrou relevante. Uma possível razão 

pode ser o grau de dependência do intermediário, que é tratado como um parceiro 

estratégico e não apenas como canal. Outra possibilidade refere-se ao 

desconhecimento da dinâmica do mercado local, pois o intermediário é a referência 

central para atuação das MPEs, que controlam as ações no mercado de destino; ou 

seja, se há adaptação em relação à prática no país de origem, a percepção fica 

prejudicada em relação às atividades além-fronteiras. 
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Durante o processo de investigação desta tese, encontrou-se muita 

resistência para que MPEs respondessem a survey. Essa postura prejudica não 

apenas os pesquisadores, limitando sua capacidade de preencher gaps e de 

avançar no campo de estudo, mas minimiza o surgimento de insights que 

contribuiriam para uma internacionalização mais intensa, consistente e com 

resultados favoráveis. Recomenda-se que os empreendedores se comprometam 

mais em contribuir com os estudos sobre o tema, com frequência e dando a devida 

importância, se quiserem efetivamente respostas esclarecedoras e valiosas para 

suas operações internacionais. 

 

 

7.4 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

A despeito das contribuições oferecidas por este estudo, para teoria e 

prática, e do rigor metodológico utilizado, ele não está isento de limitações. A 

amostra considerada atendeu aos critérios de utilização de técnicas estatísticas 

sofisticadas (Hair Jr et al., 2009). Por meio do software G*Power 3.1.9.3 (Faul et al., 

2009) chegou-se à definição de amostra mínima indicada de 103 observações; 

portanto, a amostra de 110 respondentes superou o recomendado.  Entretanto, esse 

número reduzido não permitiu análises comparativas, utilizando-se por exemplo as 

variáveis de controle. Além disso, não foi possível utilizar modelagem de equações 

estruturais estimada por meio de uma abordagem confirmatória baseada em 

covariância. 

Para futuras pesquisas recomenda-se não apenas ampliar o tamanho da 

amostra, mas realizar estudos segmentados por setores de atuação das empresas. 

Estudos longitudinais também podem contribuir para minimizar possíveis vieses 

trazidos por variáveis macroambientais, que estimulam ou restringem os projetos de 

internacionalização.  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – INTERNACIONALIZAÇÃO E EXPORTAÇÃO: ABORDAGENS DE 
ARTIGOS PUBLICADOS ENTRE 2007 E 2015 
 

Tema Artigos Abordagem 
Internacionalização 106 processo (18); marketing internacional (4); timing (4) 
Exportação 95 desempenho (38); comportamento (15); EMO (2) 
Estratégias 75 genérica 
IB 74 born-global (28); RBV (13); redes (11) 
Desempenho 74 empresarial (21); relacionamento, mensuração e 

estratégia (2) 
Modo de entrada 44 FDI (14) 
SMEs 41 gegenérica 
Firma 38 porte (10) 
Conhecimento 32 genérica 
Capacidades 30 dinâmicas (7); absortiva (5) 
Empreendedorismo 30 orientação (7); internacional (4) 
Mercado 28 orientação (7) 
Estratégia de 
marketing 

24 diversificação (10) 

Competitividade 21 vantagem (15) 
Inovação 19 genérica 
Economias 
emergentes 

18 economias (8); mercados (7) 

Globalização 18 genérica 
EME 10 padronização (5); adaptação (2) 
Fonte: pesquisa elaborado na plataforma Web of Science 
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APÊNDICE D - MODELO DE MENSURAÇÃO INICIAL 
 

 
Figura 15 - Modelo de mensuração inicial 
Fonte: Autor (2018) 
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