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RESUMO 

 

Este estudo combina dois temas atuais: a internacionalização de empresas e a inovação. A 

gestão de inovação nas empresas ultrapassa a concepção de inovação tecnológica e a 

construção de redes internacionais ganha importância como disposição de vantagem 

competitiva de uma empresa, ao atuar em mercados exteriores diversos. Objetiva-se, nesta 

pesquisa, estudar as relações entre as atividades de inovação, sobretudo, a inovação aberta e a 

internacionalização de empresas em redes. Por meio de uma metodologia de pesquisa 

qualitativa, analisam-se as relações entre os processos de internacionalização de empresas em 

rede e a inovação aberta, buscando-se contribuir para a ampliação da compreensão das 

relações entre estes dois fenômenos contemporâneos. 

Palavras-Chave: Marketing Internacional. Estratégia de Marketing. Inovação. 

Internacionalização.  



 
 

ABSTRACT 
 

This study combines two current issues: the internationalization of business and innovation. 

The aim of this work is to study the relationship between innovation activities, especially 

open innovation and network internationalization. The methodology is qualitative and 

analyzes the relationships between the processes of internationalization of firms in open 

innovation network. The management of innovation in companies go beyond the concept of 

technological innovation and building international networks are important as provision of 

competitive advantage for a company to operate in various foreign markets. This research 

aims to contribute to enhancing understanding of relations between these two contemporary 

phenomena, the internationalization of business and innovation. 

 
Keywords: International Marketing. Marketing Strategy. Innovation. Internationalization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o tema inovação tem tido destaque em trabalhos acadêmicos, 

assim como a internacionalização de empresas, e muitos destes trabalhos mostram evidências 

de uma possível relação entre os dois temas. Todavia, ainda existe uma lacuna teórica, que faz 

com que essa relação não seja explorada.  

De acordo com pesquisa nas bases de dados acadêmicas Emerald, Ebsco, Sage e 

Science Direct, os estudos que relacionam inovação e internacionalização têm crescido 

(como ilustra a tabela 1 – a seguir). Entretanto, os estudos que relacionam inovação aberta e 

internacionalização em redes ainda são escassos.  

Em uma análise aos 28 trabalhos que continham os termos internationalization 

(internacionalização) e open innovation (inovação aberta) notou-se que estes trabalhos não 

tratavam especificamente das relações entre a inovação aberta e o processo de 

internacionalização de empresas em redes. Dentre estes trabalhos podem ser destacados os 

desenvolvidos por Ahmad e Daghfous (2010), que focam o compartilhamento de 

conhecimento inter-organizacional, especialmente nas redes de conhecimento; Li e Tang 

(2010), que discutem os efeitos do conhecimento externo para as organizações; J. Kang, Raee 

e K. Kang (2010), que estudam a transferência de tecnologia; Serrano-Bedia, Lopez-

Fernández e García-Piqueres (2010), que abordam a cooperação em pesquisa e 

desenvolvimento; Hertog, Van Der Aa e Jong (2010), que estudam as capacidades de 

administrar a inovação em serviços; Costa, Porto e Silva (2010), que discorrem sobre o 

processo decisório de desenvolver interna ou externamente pesquisa e desenvolvimento; 

Raymond e ST-Pierre (2010), que examinam a relação entre a pesquisa e desenvolvimento e a 

inovação em pequenas e médias empresas; Zeng, Xie e Tam (2010), que abordam o 

relacionamento entre pequenas e médias empresas nas redes de cooperação; Zorska (2010), 

que estuda a globalização da inovação pelas companhias transnacionais; e, por fim, Picci 

(2010), que pesquisa a internacionalização de atividades inventivas, usando dados de patentes.  

 Sendo assim, apesar de existirem diversos trabalhos sobre inovação aberta e o 

processo de internacionalização nas bases pesquisadas, não existem estudos que vinculem 

diretamente os conceitos de internacionalização em redes e inovação aberta, configurando-

se, assim, uma lacuna teórica, a qual este trabalho se propõe a cobrir.  
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O preenchimento desta lacuna teórica mostra-se importante frente à relevância dos 

temas internacionalização em redes e inovação aberta para a atualidade, evidenciada pelo 

grande número de trabalhos que abordam a inovação e pelo crescente interesse pelo processo 

de internacionalização de empresas.  

 

Tabela 1 - Citações de inovação, inovação aberta e inovação em redes 
 
 

Fonte: EMERALD, 2011; EBSCO HOST, 2011; SAGE, 2011; SCIENCE DIRECT, 2011. [Bases de Dados].  
 

 

 

 

Base Termos pesquisados Total 2000 2005 2010 

Innovation 36429 1359 1925 3212 
(innovation and open) 16512 592 885 1487 
(innovation and network) 13877 507 777 1443 
(open innovation) 332 0 15 76 
(network innovation) 49 1 6 8 
(innovation and internationalization) 1396 30 71 178 

Emerald 

(open innovation and internationalization) 30 0 0 8 

innovation 333987 8681 30193 24453 
(innovation and open) 11732 181 1001 1217 
(innovation and network) 25386 672 1619 2053 
(open innovation) 1219 13 54 247 
(network innovation) 1416 35 93 187 
(innovation and internationalization) 526 17 34 73 

Ebsco 

(open innovation and internationalization) 7 0 1 5 

Innovation 66782 374 263 327 
(innovation and open) 31969 209 117 178 
(innovation and network) 25235 162 106 152 
(open innovation) 96 0 4 30 
(network innovation) 53 2 2 3 
(innovation and internationalization) 1654 10 8 28 

Sage 

(open innovation and internationalization) 8 0 0 1 

Innovation 250647 5733 11904 28051 
(innovation and open) 87089 2245 4266 9069 
(innovation and network) 76013 1912 3887 8590 
(open innovation) 576 0 23 140 
(network innovation) 275 9 12 38 
(innovation and internationalization) 3353 106 157 339 

Science Direct 

(open innovation and internationalization) 69 0 2 14 
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1.1 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo geral estudar as relações entre as atividades de 

inovação, sobretudo, a inovação aberta, e o processo de internacionalização de empresas em 

redes. Para isso foi utilizada uma metodologia de pesquisa qualitativa na busca de uma 

ligação entre os processos de internacionalização e a gestão da inovação nas empresas. De 

modo mais específico, buscou-se responder à pergunta: Qual é a contribuição da inovação 

aberta para os processos de internacionalização em rede das empresas?  

O trabalho tem uma motivação acadêmica e uma motivação gerencial. Do ponto de 

vista acadêmico, este trabalho é motivado pela já citada escassez de estudos sobre inovação 

aberta e inovação em redes. Além disso, a inovação aberta trata da inovação em um sistema 

de redes (CHESBROUGHT, 2003a) e a aproximação entre a inovação aberta e a 

internacionalização em redes merece ser estudada, uma vez que existem sinergias entre as 

técnicas utilizadas para a realização de ambas. Esta pesquisa busca, portanto, estudar quais os 

aspectos da inovação aberta apoiam as redes internacionais.  

A tabela 1, mostra os trabalhos acadêmicos que apresentam os termos inovação 

aberta e internacionalização. 

 

1.1 Justificativas 

Do ponto de vista gerencial, a motivação da pesquisa advém da necessidade, por 

parte das empresas, da aquisição de vantagens competitivas. Pois, se por um lado a vantagem 

competitiva de uma empresa é maximizada por sua atuação em mercados exteriores, 

propiciada pela internacionalização, por outro lado é a inovação que gera vantagem 

competitiva, segundo afirmam Roper e Love (2002). 

Sob o ponto de vista gerencial, verifica-se que apesar do crescimento das atividades 

de inovação e de internacionalização  nas empresas Brasileiras, 60% delas ainda realizam seus 

esforços de inovação internamente, não desenvolvendo parcerias com outras instituições 

(ANPEI, 2004). Isso significa que, apesar do aumento da importância da inovação no mundo 

empresarial, a inovação aberta e as redes de inovação ainda são práticas pouco exploradas no 

Brasil, motivos, pelos quais este trabalho objetiva estudar as relações entre a inovação aberta 

e o processo de internacionalização de empresas em redes. 
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No passado, os estudos que buscaram relacionar inovação e internacionalização se 

concentraram em duas vertentes; alguns estudaram o problema sob uma perspectiva 

macroeconômica, outros sob a ótica da microeconomia. À vertente macroeconômica 

pertencem todas as aproximações teóricas centradas nos padrões internacionais de mudança 

tecnológica, difusão da inovação e especialização tecnológica de um país. As pesquisas que 

assumiam um ponto de vista microeconômico se encaixavam em linhas de investigação que 

tratam da explicação do resultado exportador de uma empresa a partir de sua especialização.  

Este trabalho adota a visão microeconômica para descrever as relações entre a 

inovação aberta e o processo de internacionalização, especificamente, a internacionalização 

em redes.  

Tradicionalmente, as pesquisas sobre inovação e internacionalização têm medido as 

atividades de inovação de uma empresa por meio da porcentagem de faturamento investida 

em atividades de pesquisa e desenvolvimento. Sabe-se, no entanto, que o conceito de 

inovação não se resume ao montante investido nas atividades de pesquisa e desenvolvimento 

e que a utilização desta métrica como única medida explicativa do esforço inovador poderia 

gerar resultados equivocados.  

Neste trabalho, as atividades de inovação realizadas nas empresas serão encaradas 

sob uma abordagem mais abrangente, que inclui as atividades de gestão da inovação, além das 

atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

A lógica de acreditar que processos de inovação podem levar a uma facilitação da 

internacionalização parte do princípio de que a inovação leva a uma busca por novos 

mercados internacionais (KNIGHT; CAVUSGIL, 1996; MATHEWS; ZANDER, 2007; 

MOEN, GAVLEN; ENDRESSEM, 2004; WEERRAWARDENA, et al. 2007). Em outras 

palavras, para competir em um mercado globalizado, uma empresa precisaria inovar.  

Para compreender por que uma empresa busca novos mercados e porque a inovação 

facilita a internacionalização é preciso entender o que leva uma empresa a ingressar em um 

mercado estrangeiro. A expansão das vendas é um dos principais motivos, já que permite às 

empresas explorarem as economias de escala e de escopo.  

Um caso especial da busca de novos mercados é aquele em que a empresa entra no 

mercado estrangeiro para não correr o risco de uma redução do seu mercado doméstico. Outro 

caso particular diz respeito aos contratos globais de fornecimento, em que a empresa 

fornecedora se vê praticamente compelida a acompanhar o cliente, ingressando no novo 
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mercado, pois, se deixar de fazê-lo, não só abre mão de uma oportunidade de expansão, mas 

também corre o risco de acabar perdendo o cliente no próprio mercado original. Outro motivo 

para a expansão internacional pode ser a busca de recursos no mercado estrangeiro.  

A inovação, portanto, constitui-se, hoje em dia, em um dos fatores mais importantes 

para incrementar a competitividade das empresas nos mercados domésticos e internacionais.  

Entre os pioneiros no estudo do processo de internacionalização estão Johanson e 

Vahlne (1977) e Bilkey (1978). O modelo de Johanson e Vahlne, conhecido como “modelo de 

Uppsala”, foi um dos primeiros esforços para caracterizar esse processo como uma sequência 

de estágios e tornou-se uma referencia clássica na literatura sobre internacionalização. Esses 

estudos mostravam que as empresas, muitas vezes, desenvolvem suas operações 

internacionais na produção no exterior de uma só vez. O desenvolvimento típico era aquele 

em que a empresa começava exportando para outro país por intermédio de um agente nesse 

país. O processo descrito é o de um crescimento gradativo do conhecimento da empresa sobre 

o mercado estrangeiro. A ordem do estabelecimento de operações em novos países está 

relacionada a uma “distância psíquica” entre o país de origem e cada novo país (Johanson e 

Vahlne, 1977). Esta pesquisa utiliza a corrente mais contemporânea de Johanson e Vahlne 

(2009). 

Em muitos setores de atividades, cada vez mais, as redes tem ganhado importância e 

as empresas multinacionais têm sido concebidas como redes. Bartlett e Ghoshal (1989) veem 

a nova empresa multinacional (EMN) como uma rede. Esta visão foi aprofundada por Nohria 

e Ghoshal (1997). Segundo estes autores, “a EMN moderna deve ser organizada como uma 

rede diferenciada para aproveitar todo o potencial de criação de valor que as suas capacidades 

distribuídas globalmente permitem.”. (NOHRIA; GHOSHA, 1997). Os autores examinaram 

como as inovações eram geradas em um grupo de empresas norte-americanas e europeias e 

concluíram que a capacidade da EMN de promover diferentes tipos de inovação depende da 

configuração dos seus ativos e de seus recursos parcialmente ociosos, da estrutura dos 

relacionamentos matriz-subsidiária e dos padrões de comunicação entre as unidades. De 

acordo com Nohria e Ghoshal (1997), a sobra de recursos é um elemento estratégico na 

inovação: pouca folga pode matar a inovação, mas folga demais, além de ser ineficiente, não 

aumenta a inovação. 

As redes, nas multinacionais, dão origem ao prefixo “meta”, de “metanacional”, 

cunhado em 2001 por Doz, Santos e Williamson. “Meta” vem do grego e significa “além”. 
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Este prefixo é usado para exprimir uma empresa como uma grande rede, às vezes, de âmbito 

global. Neste conceito, as fontes de conhecimento não são subsidiárias, mas locais 

geográficos (bolsões de expertise, ou clusters) escolhidos pela empresa para instalar as 

subsidiárias. O conhecimento de que as empresas precisam para ser bem-sucedidas não está 

disponível unicamente dentro da empresa. Sendo assim, elas têm que desenvolver 

capacidades de detectar, mobilizar e operacionalizar tecnologias e conhecimento do mercado 

dos vários lugares do mundo onde atuam.  

Doz, Santos e Williamson (2001) argumentam que as vantagens de se instalar em um 

cluster baseado em conhecimento, como o Vale do Silício, alavancam as atividades de 

inovação. Todavia, muito do potencial desse conhecimento disperso pelo mundo permanece 

inexplorado, principalmente porque as multinacionais não dispõem das estruturas, processos e 

incentivos para aproveitá-lo ao máximo.  

Para aproveitarem esse conhecimento, as multinacionais deveriam assumir duas 

tarefas. A primeira é a de estender uma rede de prospecção de novas tecnologias e tendências 

de consumo para além das regiões onde elas estão atuando. A segunda é a de criar unidades-

magneto, que atraiam conhecimentos potencialmente relevantes para criar produtos, serviços 

e processos inovadores. Em um artigo mais recente, Huston e Sakkab (2006) relatam 

detalhadamente alguns casos de sucesso com esse tipo de organização. E para empresas para 

participarem de mercados com escala global, muitas vezes, necessitam unir esforços com 

outras (ALDRICH, 1979; CASTELLS, 1999). A literatura acadêmica sobre alianças 

estratégicas vem crescendo desde o início da década de 1980 e os motivos mais frequentes 

que levam as empresas a fazerem alianças estratégicas, apontadas na literatura, são: 

complementaridade tecnológica, transferência de tecnologia, acordos de marketing, 

economias de escala e compartilhamento de risco (BARNEY; HERSTELY, 2008). Já Porter 

(1986) cita outro motivo para uma aliança estratégica: moldar a concorrência. Por exemplo, 

uma aliança pode reunir inimigos potenciais e, assim, reduzir a possibilidade de retaliação. 

Este trabalho está organizado de maneira a apresentar inicialmente as principais 

teorias nas áreas de internacionalização e inovação. Em seguida são discutidos aspectos 

referentes ao processo de internacionalização em redes e inovação aberta, traçando-se os 

paralelos entre as práticas de inovação aberta que se aproximam da criação de redes 

internacionais. Na sequência, são discutidos aspectos teóricos e metodológicos do trabalho. 
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Por fim, são apresentados os resultados da pesquisa de campo e as considerações finais, 

seguidas da proposição da teoria.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Inovação 

Nesta seção, são apresentadas as diversas escolas de inovação empresarial e são 

discutidas as contribuições da inovação como fonte de recursos e de vantagem competitiva. 

Além disso, são definidos e elencados os mecanismos relativos ao conceito de inovação e 

inovação aberta.  

 

2.1.1 Definição de Inovação 

O termo inovação pode ser entendido de diferentes maneiras. Inovação não é apenas 

um processo de criação de novas tecnologias ou simplesmente uma invenção. Por exemplo, 

Hammel (2004) prega que inovação é o processo estratégico de reinvenção contínua do 

negócio e de criação de novos conceitos de negócio. Drucker (2002) atesta que inovação é 

uma mudança que cria uma nova dimensão de performance.  

A maioria dos autores, entre eles, Davila, Epstein e Shelton (2007), não imprimiram 

nenhuma definição ao conceito de inovação, preferindo considerar as diversas situações 

pragmáticas em que ela ocorre nas organizações. Nestes casos, é fornecida uma série de 

regras básicas de inovação. Davila, Epstein e Shelton (2007) propõem ferramentas e 

processos essenciais para que uma companhia possa desenvolver e executar a inovação, 

levando-nos, assim, a importantes reflexões sobre o tema.  

De acordo com estes autores, a inovação não é uma revolução interna nas empresas, 

ela requer a elaboração de sólidos processos de gestão, além de uma organização apta a 

transformar planejamento ou ideia em processos e fatos. Para os referidos autores, inovação 

não significa apenas criatividade, mas principalmente a triagem das boas ideias, aliada à sua 

viabilização, execução e implementação. Inovação não representa apenas instrumentos e 

processos de funil de inovação ou stage-gates, já que estes não trazem resultado 

separadamente. Segundo Davila, Epstein e Shelton (2007), inovação é trabalhar em conjunto 

com a organização, com critérios de desempenho e recompensa prontos para transformar 

projetos em realidade. Inovação não significa apenas o desenvolvimento de novas 

tecnologias, mas, sobretudo a busca de novos modelos e estratégias de negócios, que, 

associando-se à tecnologia, devem se conciliar com as oportunidades e habilidades da 
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organização, chegando-se à somatória: inovação mais tecnologia como vantagem competitiva 

(assunto que será tratado mais adiante).  

Para Tidd, Bessant e Pavitt (2008), a interpretação do termo inovação é passível de 

confusões e equívocos. Derivado do latim innovare, em sua primeira acepção significa 

produzir algo novo. Trata-se, de acordo com os autores, de um processo de “fazer de uma 

oportunidade uma nova ideia e de colocá-la em uso da maneira mais ampla possível” (TIDD, 

BESSANT; PAVITT, 2008).  

Se, por um lado, a inovação permite a realização de produtos, serviços e modelos de 

negócios com características superiores às dos oferecidos pela concorrência, por outro, ela 

também oferece vantagens competitivas (ROPER; LOVE, 2002). Ainda segundo Tidd, 

Bessant e Pavitt (2008), enquanto a vantagem competitiva pode ser apenas resultado do 

tamanho ou do patrimônio da organização, notam-se diferenças fundamentais de produção e 

rentabilidade naquelas que centralizam, a uma só vez, know-how e tecnologia de ponta, 

criando produtos e serviços inovadores, além de elaborarem novas formas de comercializar e 

gerir seus produtos no mercado.  

O primeiro teórico a dar lugar de destaque à inovação na teoria do desenvolvimento 

econômico foi Schumpeter (1934), que definiu a inovação como sendo a capacidade de 

superação da empresa em relação à concorrência perfeita, com a intenção de se estabelecer 

uma situação de monopólio temporário, a partir da criação de um novo mercado para seus 

produtos.  

Schumpeter (1934), dentro de uma visão macroeconômica, defende que a inovação 

estimula e sustenta a economia em constante evolução, transformando o mercado e o 

comportamento do consumidor, a cada novidade inserida, substituindo identidades e 

estimulando o crescimento. Os produtores persuadem os consumidores à aquisição de 

produtos novos, pela substituição de formas antigas de produzir e consumir por formas novas, 

ainda não existentes. Estas mudanças caracterizam o conceito de inovar.  

Segundo a OCDE/FINEP (2004), as inovações podem ser caracterizadas em duas 

dimensões, sendo a primeira relacionada ao que é mudado e a segunda relacionada à extensão 

percebida da mudança. Para Tidd, Benssant e Pavitt (2008), a primeira dimensão refere-se ao 

objeto do processo de inovação, que pode ser um processo, produto ou serviço. A segunda, de 

acordo com Carayannis, Gonzalez e Wetter (2003), está associada ao grau de novidade 

envolvido, estendendo-se naturalmente das pequenas melhorias incrementais até as mudanças 
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radicais, que modificam o modo pelo qual os produtos são concebidos ou utilizados. Percebe-

se, então, a existência de uma inovação dita incremental, que explora as potencialidades 

oferecidas pelas organizações empresariais atuais, melhorando suas capacidades, por 

intermédio de aprimoramentos de pequena escala em seus atributos (performance, segurança, 

qualidade e custos). Entretanto, Carayannis, Gonzalez e Wetter (2003) defendem que uma 

inovação radical contribui para a implementação de novos conceitos, que estimulam a ruptura 

com práticas anteriores e permitem a criação de processos e produtos com diferentes 

princípios científicos e tecnológicos.  

O conceito de inovação pode ser entendido também como o desenvolvimento de 

novos processos, práticas, produtos, gestões, designs e negócios que possibilitam a geração de 

resultados novos ou substancialmente modificados, que visam às expectativas organizacionais 

respondendo às demandas de mercado (DAMANPOUR, 1992; DAMANPOUR; EVAN, 

1984; DAFT 1982; AFUAH, 1999; OCDE/FINEP, 2004; 1997; MANUAL DE BOGOTÁ, 

2001).  

Para Maciel (1997), o ambiente de inovação leva em consideração a atitude, no 

sentido de dar conta de um conjunto de condições como limites, os obstáculos, possibilidades 

e estímulos da inovação para uma determinada formação social. Assim sendo, este ambiente 

engloba também o conjunto de fatores políticos, sociais, econômicos e culturais que motivam 

ou dificultam a inovação. 

De acordo com Knox (2002), a inovação se alastra na organização e a organização, 

para se manter inovadora, com vistas a capturar vantagem competitiva sobre o mercado, deve 

apresentar cultura e clima organizacional de acordo com capacidades e habilidades de 

gerenciamento, controle e estrutura organizacional, novos produtos e desenvolvimento de 

processos, pautando-se no conhecimento e nas capacidades individuais de seus colaboradores. 

Para o alcance desta meta, é indispensável uma gestão que estimule a criação e a apresentação 

de ideias inovadoras e empreendedoras. 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) afirmam que, independentemente da abertura de novos 

mercados, a inovação é alicerçada no momento em que são estabelecidas relações entre 

empresas e mercados. Neste momento, oportunidades são visualizas e aproveitadas, 

objetivando-se servir, de maneiras diferentes, mercados maduros e já existentes. A inovação, 

ainda segundo estes autores, pode ser dividida em quatro categorias abrangentes: (i) inovação 

de produto, caracterizada pela mudança do produto ou serviço oferecido por uma empresa; (ii) 
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inovação de processo, definida pela mudança na forma em que os produtos ou serviços são 

produzidos, (iii) inovação de posição, relacionada à mudança no contexto em que produtos e 

serviços são introduzidos; (iv) inovação de paradigma, ligada à mudança nos modelos 

cognitivos sociais, eixo de orientação das ações empresariais. 

Ao justificarem a adoção da prática inovadora nas empresas, Davila, Epstein e 

Shelton (2007) argumentam que a inovação é uma ferramenta imprescindível para um modelo 

de negócio sustentável, que protege os ativos tangíveis e intangíveis contra a erosão do 

mercado, ou seja, a inovação deve ser vista e administrada como parte do negócio. Ela é 

fundamental para o crescimento tanto da direção quanto da base da organização. E para que se 

desenvolva, ela deve ser parte integrante da atitude, do comportamento e da mentalidade 

empresarial e não simplesmente um modismo.  

Para Tidd, Bessant e Pavitt (2008), a inovação pode ser útil de diversas maneiras, e 

pesquisas recentes apontam para uma relação intensa entre performance mercadológica e 

lançamento de novos produtos:  
Produtos novos permitem capturar e reter novas fatias de mercado, além de 
aumentar a lucratividade em tais mercados. No caso de produtos mais maduros e 
estabelecidos, o crescimento da competitividade nas vendas é resultado não apenas 
da capacidade de oferecer preços mais baixos, mas também de uma infinidade de 
fatores não econômicos: modelo, customização e qualidade. (TIDD, BESSANT; 
PAVITT , 2008, p. 25)  

Uma prática cada vez mais importante para as organizações é a troca ou a 

substituição periódica de produtos por versões mais recentes, já que modificações no campo 

socioeconômico (crenças, valores, expectativas) geram tanto oportunidades quanto restrições. 

Diante disso, a inovação contempla simultaneamente duas práticas já existentes: a primeira, 

tecnológica, compreende a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos (P&D); a 

segunda, de ordem estratégica, diz respeito à escolha do modelo de negócios. Somente a 

integração de ambas garantirá o êxito do processo e a continuidade da companhia. A inovação 

não deve ficar circunscrita a apenas uma divisão organizacional. Por sua própria natureza, a 

inovação requer recursos, competências e experiências que residem em diferentes partes da 

organização e nas organizações externas. Ela requer, igualmente, esforços coordenados e 

sincronizados ao longo dos departamentos, para que se possa levar uma ideia do mundo da 

abstração para um produto tangível. 

Nota-se, então, que existem muitas definições para inovação. Este trabalho sintetiza 

estas definições e serve-se de uma definição abrangente, segundo a qual inovação é o 
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processo de implementação de novas ideias que gerem valor. Essas ideias podem ser internas 

ou externas à organização, e geralmente provem de um ambiente adequado e favorável. A 

natureza deste sistema de inovação, com ideias internas e externas, torna importante o 

conceito de inovação aberta, que será discutido nas próximas seções. Desta maneira, a 

definição acomoda-se aos objetivos deste trabalho, estando alinhada à atualidade da discussão 

entre inovação aberta e internacionalização de empresas em redes. 

  

2.1.2 Inovação como fonte de vantagem competitiva  

Empresas de sucesso devem seu êxito em grande parte às vantagens competitivas que 

suas capacidades inovadoras criam. Vantagem competitiva pode ser definida como a 

capacidade que uma organização possui de criar maior valor econômico do que seus 

concorrentes diretos. Este valor econômico, por sua vez, é fruto da diferença entre os 

benefícios recebidos pelo cliente, que adquire produtos e serviços de uma dada empresa, e o 

custo total destes produtos (BARNEY; HERSTELY, 2008). Este trabalho utiliza a ideia de 

que a inovação está associada à superioridade econômica (VASCONCELOS; BRITO, 2004). 

Quando as inovações levam uma empresa a realizar o que nenhuma outra empresa realizou, 

ou a concretizar esta capacidade de maneira mais competente, ela passa a contar com uma 

fonte de vantagem competitiva. 

Na visão de Barney e Hersterly (2008), as organizações devem ser prudentes e 

criteriosas ao optarem por uma determinada estratégia, buscando se certificarem de que esta 

possa, de fato, gerar vantagem competitiva. Uma análise interna criteriosa ajuda à empresa a 

compreender quais os recursos e capacidades de que dispõe e de onde surgirão as fontes de 

possíveis vantagens. Ainda segundo estes autores, deter recursos raros e valiosos pode 

significar ineditismo, mas esse fato por si só não gera vantagem competitiva sustentável.  

De acordo com Barney (1991), uma empresa apresenta vantagem competitiva na 

medida em que implementa uma estratégia que cria valor e que não está sendo implementada 

por nenhum concorrente. Pode-se dizer que uma empresa possui vantagem competitiva 

sustentável quando as outras empresas são incapazes de duplicar (copiar) os benefícios desta 

estratégia. Assim, a sustentabilidade de uma vantagem competitiva depende da incapacidade 

de duplicação. Em outras palavras, a impossibilidade dos atuais ou potenciais concorrentes de 

copiar a estratégia é o que torna a vantagem competitiva sustentável.  
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Segundo Porter (1986), a vantagem competitiva não pode ser detectada quando a 

empresa é analisada em sua totalidade, devendo ser compreendida como um conjunto de 

atividades distintas, que se auxiliam mutuamente com o intuito de projetar, confeccionar, 

comercializar, levar e sustentar seu produto. Baseado nesta premissa, Porter (1986) propõe 

um exame da cadeia de valores, no qual é preciso dissociar as atividades de importância 

estratégica para a companhia, buscando entender qual a relação entre estas atividades, os 

custos e as fontes de diferenciação. Deste modo, a cadeia de valores das empresas podem ser 

muito diferentes mesmo quando fazem parte do mesmo segmento.  

Para Porter (1986), a cadeia de valores de uma empresa faz parte do sistema de valor, 

que nada mais é do que a inter-relação entre as cadeias de valores dos fornecedores, da 

empresa, do canal e dos consumidores. Destes dois últimos provém uma parte dos custos que 

serão embutidos no produto. A ligação da companhia com os fornecedores e com o canal 

podem também propiciar vantagens de custo ou diferenciação.   

A superioridade, ou seja, a vantagem competitiva que a empresa adquire por meio da 

inovação vai além da inovação de produtos. Existe também o que se define como inovação de 

processos (procedimentos), que é voltada para as estratégias e que, segundo Tidd, Bessant e 

Pavitt (2008, p. 25), significa “ser capaz de fazer algo que ninguém mais pode” ou fazê-lo 

melhor do que os outros. Convém lembrar que, assim que esse “diferencial” é copiado por 

outras companhias, a empresa inovadora perde sua vantagem em relação às outras, ou seja, o 

sucesso determinado por essa liderança diminui à medida que se torna padrão entre os 

concorrentes. 

Como já foi dito antes, a inovação, ao mesmo tempo em que permite a realização de 

produtos, serviços e modelos de negócios com características superiores aos oferecidos pela 

concorrência, também oferece vantagens competitivas (ROPER; LOVE, 2002). 

 Assim, pode-se afirmar que existe um caminho ou procedimento comum a todas as 

empresas que buscam ganhar vantagem competitiva por meio da inovação: buscar indícios de 

possíveis brechas a serem preenchidas no mercado; selecionar/ escolher os indícios segundo 

a visão estratégica da empresa; processar e implementar, fazendo daquela ideia inicial um 

produto em potencial a ser lançado no mercado, respeitando uma rigorosa metodologia de 

processo (TIDD, BESSANT; PAVITT, 2008). Neste processo, empresas com capacidades 

dinâmicas transformam-se em empresas inovadoras. De acordo com Teece, Pisano e Shuen 

(1997, p. 509-533), a expressão capacidades dinâmicas pode ser definida como a capacidade 
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de uma empresa de “integrar, construir e reconfigurar competências internas e externas para 

responder rapidamente a mudanças ambientais”. Vencem as empresas que estão mais bem 

adaptadas e que podem apresentar reações no tempo certo e inovação rápida e flexível  de 

produtos, aliando capacidade para gerenciar, coordenar e redesenhar competências externas e 

internas.  

De fato, este conceito tem chamado a atenção de muitos teóricos. Helfat e Peteraf 

(2003), por exemplo, acreditam que, para possuir capacidades dinâmicas, as empresas devem 

estar preparadas para adaptação e mudança, uma vez que constroem, integram ou 

reconfiguram outros recursos e capacidades. Já Eisenhardt e Martin (2000) interpretam 

capacidades dinâmicas como processos que a empresa utiliza visando transformar sua base de 

recursos em fonte de vantagem competitiva. Na visão de Barney, Wright e Ketchen Jr. (2001), 

capacidades dinâmicas são apenas capacidades que são dinâmicas ou, como o próprio termo 

sugere, estão em constante movimento. 

 Já para Leonard-Barton (1992, p. 111), as capacidades dinâmicas nada mais são do 

que a habilidade da empresa de conquistar formas inovadoras de vantagem competitiva, de 

acordo com as dependências de caminho e as posições de mercado. Para eles, o vocábulo 

dinâmicas refere-se tanto a “ser hábil para renovar competências”, quanto a “ser congruente 

com as mudanças no ambiente de negócios”. Já o termo capacidades estaria ligado, segundo 

Teece, Pisano e Shuen (1997, p. 509-533), à importância da administração estratégica adaptar, 

integrar e reconfigurar apropriadamente habilidades organizacionais internas e externas, 

recursos e competências funcionais, a fim de responder às demandas de mudança ambiental. 

A vantagem competitiva, precisa assimilar a evolução no tempo dos recursos e capacidades 

que formam a base da vantagem competitiva (HELFAT; PETERAF, 2003). Desta forma, cria-

se a chamada vantagem competitiva sustentável, característica da empresa inovadora.  

Ademais, uma gama variada de autores e entidades, como Roper e Love (2002), 

Tsang (2008), Santos e Costa (2006), Mattos e Guimarães (2005), Barbieri (2004), 

OCDE/FINEP (2004), Tálamo (2002), Thomke (2001), Afuah (1999), U.S. Consumer 

Product Safety Commission. (1995), Jorde e Teece (1992) e Toledo (1987), também 

enunciam que inovação gera vantagem competitiva. 
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2.2 Inovação Aberta  

2.2.1 Definição de Inovação Aberta 

A maioria das organizações já se dá conta de que o conhecimento circunscrito apenas 

em seu interior, além de caro, mostra-se pouco eficaz e não corresponde mais às necessidades 

e/ou expectativas de um mercado totalmente globalizado (CHESBROUGH, 2003b). 

Chesbrough (2003b) define a inovação aberta como um modelo no qual a empresa utiliza 

fontes externas em seus processos de inovação. Lindegaard (2011) afirma que, em curto 

prazo, o investimento em inovação aberta (Open Innovation) é alto, porém, para obter 

resultados satisfatórios é preciso perseverar, pois 
[...] a curto prazo os custos são particularmente visíveis, enquanto os benefícios 
levam mais tempo para se manifestar. Um pouco de paciência e manter-se firme é, 
aparentemente, essencial. (LINDEGAARD, 2011, p. 9) 

 
O autor acrescenta:  

[...] agora nós vivemos em um mundo global onde o conhecimento está se tornando 
mais acessível e transparente. Isso torna mais fácil inovar de modo transversal 
superando as barreiras impostas. (LINDEGAARD, 2011, p. 4) 

Muitas empresas estão se voltando para a inovação aberta, conceito que traz novos 

paradigmas para o setor, ultrapassando os limites das companhias, ao se conectar com o 

mundo externo, trocando e/ou compartilhando informações e know-how. Trata-se de uma 

prática que já existe nos EUA há pelo menos quinze anos e que carrega consigo uma 

constatação: as empresas que se valem dela tendem a ter maior desempenho do que aquelas 

que não a praticam (LINDEGAARD, 2011). Stefan Lindegaard, em seu livro “A Revolução 

da Inovação Aberta” (2011), defende que a transparência do conhecimento (intra e 

extramuros) torna-se cada vez mais urgente para que, de fato, ocorra inovação. Embora a 

maioria dos autores prefira não trabalhar com conceitos fechados, em linhas gerais, inovação 

aberta pode ser definida como uma empresa criando valor (serviços e produtos) tanto por 

intermédio de seus colaboradores, quanto por meio de fontes externas, de licenciamento, de 

licencing (patentes), de spin-offs (como mostra a figura 2 – abaixo). Trata-se de um modelo 

por meio do qual uma empresa adapta sua estratégia completa de inovação - conforme 

OCDE/FINEP (2004) a fim de tirar melhor proveito, ou ainda, de aperfeiçoar os recursos do 

microcosmo/ contexto que a cerca ou envolve (LINDEGAARD, 2011). O procedimento 

consiste em maximizar os recursos para as soluções desenvolvidas externamente (ouside-in) e 
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em monetizar tecnologias desenvolvidas internamente que não encontram aplicações no 

centro de atividades da empresa. As figuras 1 e 2 ilustram essa interação: 

Figura 1 - Abertura para competências externas 
 

 
Fonte: adaptado de Lindergaard, 2011. 

 

Figura 2 - Otimização das capacidades empresariais 

 
Fonte: adaptado de Lindergaard, 2011. 
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Para Chesbrought, o paradigma de inovação aberta pode ser entendido como uma 

antítese do modelo tradicional onde toda a inovação ocorre dentro da empresa. 

(CHESBROUGHT, 2003). A inovação aberta parte da ocorrência de entradas e saídas 

propositais, de conhecimento da organização empresarial, com o objetivo de propor a 

aceleração interna do processo de inovação e expansão a novos mercados. Este processo é um 

paradigma que a empresa assume, podendo, consequentemente, utilizar tanto ideias externas 

quanto internas na proposição de caminhos mercadológicos que proporcionem o avanço de 

sua visão tecnológica. O processo em questão considera, também, que as ideias internas 

podem ser levadas a mercados por meio de canais externos, fora do círculo de negócios da 

empresa, para a geração de valores adicionais (CHESBROUGHT, 2003). Este modelo de 

negociação permite que a organização possa sustentar uma posição de vantagem competitiva 

ao longo da cadeia de produção industrial, no decorrer do tempo. 

Em seu princípio, a abertura à inovação admite que o emprego de conhecimentos 

seja disseminado de forma ampla, permitindo, também, que fontes externas de conhecimento, 

como centro do processo de inovação, sejam alavancadas. 

 

2.2.2 Antecedentes e evolução do conceito de Inovação Aberta 

Durante o período pós-guerra, as inovações eram gerenciadas segundo o que 

Chesbrough (2003a) chama de paradigma de “inovações fechadas”.  

Relatos históricos sugerem que as atividades iniciais de inovação aberta surgiram da 

necessidade que muitas indústrias tinham de manter alto nível de melhora na produção, sem 

precisarem de um incremento substancial de investimentos nas atividades internas de 

inovação (Mowery, 1983). Outros autores estudaram a utilização de alianças para inovação 

nas empresas (GERLACH, 1992) bem como a construção de redes de relacionamento nas 

organizações (GOMES-CASSERES, 1996), como meio de buscar a incorporação de 

conhecimentos externos para a inovação das empresas. Já o trabalho de Woody Powell (1996) 

e seus colaboradores investigou a relação custo–benefício das redes de relacionamento no 

processo de inovação das organizações, enquanto Nooteboom (1999) pesquisou o uso das 

alianças entre tecnologia de base industrial em companhias empresarias. 

No paradigma da inovação aberta há fluxos externos de inovação entrando nas 

companhias, fazendo com que estas se tornem mais competitivas (CHESBROUGHT, 2003), 
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uma vez que os canais externos de inovação fornecem importantes oportunidades para as 

empresas, ao apontarem caminhos para ações de inovação não visualizadas pela indústria.  

Em 1990, Cohen e Levitnthal definiram inovação aberta (sem o uso do termo) como 

uma futura agenda de “fontes externas do conhecimento”. Os autores apresentaram muitas 

críticas ao processo de inovação convencional, que demonstrava dificuldade de aglutinar 

capacidade de absorção de conhecimentos externos relevantes ao ambiente externo. Nesta 

mesma linha, Rosenberg (1990) defende que algumas grandes empresas gastam seu próprio 

dinheiro com pesquisa básica, apesar de estes conhecimentos já fazerem parte das bases de 

pesquisas científicas.  

Indubitavelmente, as empresas ainda terão que desenvolver internamente seu centro 

de competências de inovações, no entanto, podem alavancar a velocidade de seus projetos 

usufruindo de conhecimento externo para obter vantagens competitivas.  

Atualmente, em um complexo cenário de conhecimento disponível e disperso, além 

das vantagens de se buscar inovações externas, há o perigo de ignorá-las, uma vez que o 

conhecimento está cada vez mais disponível por meio das redes de conhecimento. 

Chesbrough (2003a) argumenta que essas redes de conhecimento formam o chamado 

conhecimento arquitetônico, abundante e de fácil acesso. Isso não significa que as empresas 

devam apenas se preocupar com os conhecimentos arquitetônicos, mas que devam construir 

um equilíbrio entre as competências essenciais de inovação do “antigo estilo” (fechada) e o 

conjunto de oportunidades de inovação aberta.  

A inovação aberta reflete as habilidades de acesso a fontes externas de inovações de 

empresas com alto potencial lucrativo, em oposição ao modelo vertical de integração. Em 

1986, Teece observou que a habilidade das empresas de perseguirem inovação externa 

depende apenas de seu processo interno de apropriação.  

No contexto interorganizacional, a inovação aberta está relacionada ao 

estabelecimento de laços com outras empresas (CHESBROUGHT, 2003). Nesse sentido, esse 

trabalho aproxima a teoria de inovação aberta e a de redes.  

As companhias estão cada vez mais impulsionadas a formar equipes para 

desenvolver ou absorver novas tecnologias, comercializar novos produtos ou, simplesmente, 

permanecer em contato com recentes desenvolvimentos tecnológicos no ambiente nacional e 

internacional.  
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Algumas escolas têm estudado a utilização de alianças (GERLACH, 1992) e a 

construção de redes de relacionamento nas empresas (GOMES-CASSERES, 1996) como 

mais um meio de incorporar conhecimentos externos no processo de inovação das empresas. 

Como já dissemos, Woody Powell (1996) e seus colaboradores investigaram a relação custo–

benefício das redes de relacionamento no processo de inovação das empresas.  

As teorias posteriores acerca da absorção da capacidade nunca especificaram como 

deve ser o equilíbrio entre inovação externa e interna. No paradigma da inovação aberta, são 

permitidos os fluxos externos de tecnologia para a abertura de caminhos no mercado interno, 

e, ao se adequar a esta circunstância, a empresa passa a competir com canais externos 

(licenciamento, empreendimentos, na construção de novas tecnologias) (CHESBROUGHT, 

2003). Estes canais externos, por sua vez, podem fornecer evidências importantes de 

oportunidades emergentes, antes negligenciadas.  

Prahalad e Hamel (1990), em seu artigo sobre as regras centrais de competências, 

salientam que, para a obtenção do sucesso empresarial, as empresas teriam que se ater a um 

conjunto limitado de distintas capacidades tecnológicas, podendo obter a especialização, 

ampliar a sinergia interna e as potencialidades econômicas, sendo capazes de fornecer um 

fluxo contínuo de inovações para os mercados de vários produtos. 

Henderson e Clark (1990) propuseram uma distinção entre dois níveis de inovação: o 

nível de componente (ou módulo) e o nível arquitetônico (ou nível de sistemas). Isto lhes 

permitiu especificar a boa estabilidade na distinção entre a inovação incremental e a radical 

pela soma de duas novas categorias: a de nível modular e a de nível arquitetônico. Seus 

estudos de caso mostraram as dificuldades das grandes empresas em lidar, não apenas com 

inovações radicais (as quais, não são surpreendentes), mas também com inovações 

arquitetônicas. Segundo suas explicações, as dificuldades encontradas no gerenciamento de 

inovações arquitetônicas estavam relacionadas à existência de produtos arquitetônicos, que 

tendem a se arraigarem nas rotinas da organização e na divisão do trabalho das grandes 

empresas. 

O que aconteceu com a perspectiva de competência central na estratégia corporativa 

e nas inovações, que, no início dos anos 90, eram geralmente elogiadas como a estratégia para 

alcançar sustentabilidade nas vantagens competitivas entre tecnologias intensivas das grandes 

empresas? 
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As empresas ainda terão que desenvolver, internamente, o centro de competências e 

inovações, afirmando-se como únicos, complexos e difíceis de serem copiados de forma 

organizada, para obterem vantagens competitivas.  

Todavia, em um mundo de amplo conhecimento disponível, há vantagens em se 

buscar tecnologias externas. Entretanto, há também perigos em ignorá-los em favor da própria 

tecnologia.  

De fato, Chesbrough (2003a) sustenta que o conhecimento arquitetônico será cada 

vez mais importante quando o conhecimento estiver disponível. Mas isso não significa que os 

conhecimentos arquitetônicos sejam a preocupação principal das grandes empresas. As 

competências essenciais propostas pelo modelo de inovação fechada ainda serão necessárias, 

mas o lado obscuro de tais competências pode transformá-las em um núcleo rígido, em que há 

destaque para a expansão de um conjunto de oportunidades tecnológicas e conhecimentos 

externos muito mais acelerada do que a do conhecimento interno. Assim sendo, as grandes 

empresas não podem basear-se apenas em algumas competências essenciais acumuladas 

durante décadas. 

Segundo Chesbrough (2003) e Lindegaard (2011), os recursos internos e externos 

devem ser trabalhados conjuntamente, favorecendo-se um ciclo de informações 

compartilhadas, uma vez que aliar-se a múltiplos parceiros produz, de fato, maior capacidade 

de inovação.  

Ainda de acordo com Lindegaard (2011), para o verdadeiro funcionamento da 

inovação aberta, é preciso que, antes de implementá-la, as empresas compreendam e definam 

o que é inovar e o que essa atividade representa para a organização. Além disso, é necessário 

que as diretrizes adotadas para a inovação se coadunem com a estratégia corporativa geral da 

organização.  

Para este autor, há mais de uma definição para o termo inovação aberta; cada 

empresa descobre o próprio conceito de acordo com seu perfil e com a situação em que se 

encontra, conciliando objetivos e prioridades. Porém, deve-se deixar claro que inovação 

aberta não significa livre acesso a um saber ou tecnologia, sem que haja pagamento a 

royalties ou patentes. Se a expressão Open source designa “fonte livre” a tecnologias, ou seja, 

sem ônus; o mesmo não ocorre com o procedimento de Open Innovation, que se refere a 

métodos de colaboração recíproca que podem implicar em volumosos pagamentos de licenças 

e direitos autorais entre as empresas por uma determinada propriedade intelectual. 



 

 
 

32

A inovação aberta requer coordenação e sincronização de processos ao longo dos 

diferentes departamentos e diferentes empresas. Isto é necessário para que se possa levar uma 

ideia do plano da abstração ao de um produto tangível. Estabelecer colaboração interna e 

externa sólida é um elemento indispensável para a inovação aberta. E de acordo com estes 

princípios expande-se a ideia de inovação para a implementação de novas ideias (internas ou 

externas), gerando valor.  

As principais diferenças entre inovação aberta e inovação fechada são sumarizadas 

no quadro 1, a seguir: 

   Quadro 1 - Diferenças entre inovação aberta e fechada 
 

Inovação Fechada  Inovação Aberta  

Conhecimento guardado Conhecimento compartilhado 

 

Controle completo Compromisso entre parceiros externos, 

clientes e fornecedores.  

Trabalho circunscrito ao Departamento 

de P& D, focando principalmente em 

produtos e serviços 

Trabalho em conjunto; interatividade 

intensa e autêntica através de parcerias e 

joint ventures. Envolvimento em negócios, 

canais e processos 

    Fonte: LINDEGAARD, 2011. 
 

O conceito de inovação aberta agrupa diferentes modalidades, dependendo do grau 

de envolvimento com parceiros externos, fornecedores e clientes.  

Para desenvolver e aperfeiçoar novas ideias, inúmeras empresas solicitam retorno e 

inputs de seus usuários. Tem-se, nesse caso, o que se designa de inovação direcionada pelo 

usuário, que, segundo Lindegaard (2011), pode ser empregada, sobretudo, em fases iniciais 

de implantação de um determinado projeto ou produto. O autor ainda assinala que as 

principais vantagens para a criação de um ambiente de inovação aberta são: otimização no 

desenvolvimento de novos produtos e serviços e, consequentemente, elevação da renda e da 

fatia de mercado; diminuição do tempo de comercialização de novos produtos e serviços, 
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visando acelerar lucros; redução dos custos diretos em pesquisa e desenvolvimento e 

melhoraria da taxa de êxito dos novos produtos e serviços. Para o autor, acreditar nos 

parceiros é tarefa essencial para quem pretende introduzir verdadeiramente a inovação aberta 

em sua organização.  

No universo da inovação aberta é possível se trabalhar com concorrentes, desde que 

estes possam partilhar de crenças e visões em comum. Os colaboradores desempenham papel 

fundamental, uma vez que Lindegaard (2011) sintetiza que: “sistemas, processos, valores e 

culturas precisarão ser transformados”. O autor lista ainda os elementos-chave para a 

estruturação de uma cultura de inovação aberta, entre os quais estão a presença de 

colaboradores que possam gerir satisfatoriamente relacionamentos com clientes e parceiros; o 

poder de persuasão e a disponibilidade para auxiliar e preparar colegas para atingirem um 

determinado patamar de desenvolvimento e tecnologia; a disposição para compreender que 

nem sempre as melhores cabeças estão em sua empresa; a capacidade para assumir riscos; a 

capacidade para tirar proveito das falhas, quando houver, recompensando esforços; a 

aceitação do fato de que aderir à filosofia irá levantar espinhosas questões relativas à 

propriedade intelectual, que devem ser consideradas adequadamente e flexibilizadas, se 

necessário. 

A inovação aberta exige um ambiente franco, de comunicação aberta e de confiança 

mútua. Nesse sentido, vale lembrar a importância das redes de comunicação de trabalho, sem 

as quais seria impossível viabilizar uma cultura de rede, fundamental para o papel do líder 

inovador (LINDEGAARD, 2011). De acordo com estas ideias, fica nítida a importância das 

redes para os ambientes organizacionais destinados a capitalizar a inovação na empresa 

inovadora. Reforçando essa ideia, Bolwijn e Kumpe (1990) postulam que a empresa 

inovadora coagula a sabedoria de todas as áreas da empresa, capitalizando o potencial 

intelectual da companhia e tornando a empresa flexível, uma vez que é capaz de alterar as 

linhas de comando das equipes multidisciplinares, com um clima organizacional inovador.  

A inovação aberta possibilita acesso a fontes externas de inovações com alto 

potencial lucrativo.. Em oposição ao modelo vertical de integração, a inovação aberta inclui o 

uso, pelas empresas, de fontes de inovação externas e a habilidade de monetizar suas 

inovações, sem ter que construir soluções internas. (juntar os dois períodos) 

Mas, como Teece (1986) observou, há mais de vinte anos, a habilidade das empresas 

de perseguir este último nível (e assim criar um fornecimento de inovação externa) depende 
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apenas de seu processo interno de apropriação. A inovação aberta pode promover a 

cooperação de duas ou mais organizações empresarias, constituindo-se uma rede.  

 

2.2.3 O contexto interorganizacional da Inovação Aberta 

A inovação aberta está relacionada ao estabelecimento de laços com outras 

empresas. Nesse sentido, há uma grande aproximação entre a teoria de inovação aberta e a de 

redes (CHESBROUGHT, 2003). No âmbito da internacionalização, as companhias estão cada 

vez mais impulsionadas a formarem uma equipe para desenvolver ou absorver novas 

tecnologias, comercializar novos produtos ou, simplesmente, permanecer em contato com 

recentes desenvolvimentos tecnológicos no ambiente internacional.  

As empresas estão trabalhando mais para ampliar suas redes de relacionamento na 

criação de clientes valiosos. As redes de relacionamento são baseadas na colaboração do 

esforço de empresas especialistas, que forneciam boas complementações intermediárias e 

bons serviços. Como a Tecnologia da Informação tornou-se mais poderosa, verificou-se que 

as organizações empresariais estão autorizadas a estabelecer conexões sofisticadas de 

negociação por meio de sistemas de informação.  

Mas, as redes de relacionamento podem também incorporar a colaboração de novos 

pares na execução deste processo. O conjunto de parceiros pode ser bem diferente, 

dependendo do objetivo de inovação que as companhias desejam realizar. Por exemplo, 

empresas organizam e formam relações com universidades e pesquisas, para a exploração do 

potencial técnico e comercial das novas tecnologias. O aprendizado de como criar e capturar 

valores, quando as empresas estão em alta, depende da exploração de redes de 

relacionamento. A maioria das empresas está usando, para o desenvolvimento do seu 

trabalho, decisões internas, dentro de seus limites. Porém, nas redes de relacionamento, o 

valor é coproduzido.  

O valor total criado nas redes de relacionamento depende, diretamente, de bons 

parceiros e de objetivos alinhados a cada compromisso estabelecido pelos parceiros (Teece, 

1986; Moore, 1991). De forma sistêmica, para o desenvolvimento de tecnologias, a empresa 

de inovação depende de outras companhias parceiras. 
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2.2.4 Inovação Aberta em diferentes níveis de análise 

 

Sob diferentes níveis de análise, a inovação aberta, de acordo com Chesbrough 

(2003a), concebe-se a partir do ponto de vista de grandes empresas competitivas, por meio de 

níveis de análise. O primeiro nível é aquele que aproxima a inovação aberta da teoria de 

redes, versando sobre a construção de uma rede de relacionamentos interorganizacional 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1995).  

Entretanto, estas redes de relacionamento não têm sido analisadas dentro do contexto 

da inovação aberta. Ao mesmo tempo em que muitas empresas lutam para alavancar o 

potencial comercial das inovações, aquelas que têm se desenvolvido externamente ampliam 

os interesses de análise sobre como conhecimentos externos são adquiridos.  

Redes de relacionamentos internos desempenham um papel crucial na forma como as 

empresas se organizam para aumentar a eficácia de aquisição de conhecimento para 

internacionalização (HANSEN, 1999, 2002; HANSEN; NOHRIA, 2004). 

Outro nível de análise é o da díade. Ele está relacionado ao nível de interesse de duas 

ou mais empresas que se encontram conectadas por intermédio da equidade ou não equidade 

de alianças. Existe ainda o nível de análise que se refere à rede de relacionamentos 

interorganizacionais.  

As redes de relacionamentos interorganizacionais, de acordo com a visão de 

Chesbrough (2003), fundamentam-se em relacionamentos bem sucedidos a partir dos quais 

ocorre a geração e o desenvolvimento de ideias. O lançamento de novos produtos ou negócios 

se dá por meio de uma cadeia.  

As alianças interorganizacionais, assim como as alianças tecnológicas, têm 

acontecido ao longo de décadas, mas não desafiavam o paradigma da inovação fechada, pois 

as empresas baseavam-se, essencialmente, na sua capacidade tecnológica interna para o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços. Entretanto, recentemente, este paradigma da 

inovação fechada tem sido desafiado, em função do aumento de custos e de complexidade 

acarretado pelo desenvolvimento da inovação (CHESBROUGH, 2003) 

Hoje, presencia-se um expressivo aumento de conhecimento produzido por meio de 

pesquisa de ponta em clusters de inovação e por meio de entidades acadêmicas. A maioria 

destes conhecimentos emergentes, que se originam fora da empresa, resulta de uma 

aproximação do paradigma de inovação fechada com o paradigma de inovação aberta. 
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A inovação aberta implica alianças entre organizações para a aprendizagem 

(Chesbrough, 2004). Este trabalho, partindo desse pressuposto, aponta a aproximação entre a 

teoria de inovação aberta e a de internacionalização em redes. 

O objetivo mais importante da inovação aberta é a captura de conhecimento externo. 

Outro objetivo é capturar o valor do conhecimento interno da empresa, transferindo-o para 

outras organizações empresarias, uma vez que, desta maneira, as empresas alcançam novos 

mercados e se internacionalizam (CHESBROUGH 2003a; MORE;  DAVIS, 2004).  

As pesquisas sobre inovação aberta têm focado, prioritariamente, a empresa, sem 

enfatizarem o papel das empresas externas nos fluxos de conhecimento. O deslocamento do 

foco da inovação aberta para as empresas externas possibilita uma estratégia de inovação 

aberta para internacionalização. E esta pesquisa busca aproximar estes dois temas.  

É interessante ressaltar que, em vários níveis de análise, as técnicas da inovação 

aberta são similares às práticas de redes, como no caso do acesso a fontes externas de 

cooperação, do estabelecimento de relacionamentos externos, da abertura nas relações, da 

aprendizagem e compartilhamento, entre outros (que serão vistos na seção seguinte). 

As redes de relacionamento, formais e informais, fazem parte de uma organização 

empresarial focada em inovação aberta, podendo ser consideradas chaves de acesso ao 

conhecimento oriundo de ambientes externos à organização empresarial. E hoje, com a 

disponibilidade de meios virtuais para disseminação de conhecimentos, a construção de 

alianças externas, para o intercâmbio de conhecimento interorganizacional nos processos de 

internacionalização, pode ser alavancada.  

A captura de conhecimento externo, por meio da qual são estabelecidos fluxos entre 

as empresas para alcançarem novos mercados e se internacionalizarem, torna-se mais 

eficiente com a formação de redes de conhecimento. Nesta próxima seção, aborda-se o 

contexto da empresa inovadora na construção de redes de relacionamento interorganizacionais 

e as consequentes implicações da inovação aberta para os processos de internacionalização de 

empresas.  

 

2.3 Internacionalização de empresas 

Defini-se internacionalização como o cruzamento das fronteiras dos estados-nações 

ou a expansão internacional dos negócios de uma empresa, ou ainda a implantação de uma 

dada companhia no exterior (BODDEWYN, TOYNE; MARTINEZ, 2004). Assim, 
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exportação, licenciamento, alianças estratégicas, joint ventures, fusões, aquisições entre 

empresas de diferentes países e subsidiárias constituem-se em estratégias de 

internacionalização. 

Entender a internacionalização das empresas é fundamental para o escopo desta 

pesquisa, que estuda empiricamente as relações entre as atividades de inovação e o processo 

de internacionalização em empresas.  

Conforme foi visto anteriormente, o conceito de vantagem competitiva pode ser 

compreendido como a capacidade de uma determinada empresa de alcançar valor econômico. 

Para obter maior valor econômico, segundo Peteraf e Barney (2003), uma empresa cria uma 

grande rede de benefícios, por meio de sua supremacia em relação a outras empresas, ou uma 

economia de escala, que pode oferecer no mercado. Para isso, uma recorre, muitas vezes, à 

internacionalização de suas atividades. 

Os estudos teóricos sobre negócios internacionais iniciaram-se em 1959, com a 

publicação do livro “A teoria do crescimento da firma”, de Edith Penrose, trabalho que 

fundou as bases para o Modelo da Escola de Uppsala e que é considerado essencial para o 

estudo da internacionalização. Nesta obra, Penrose (1995; 1959) afirma que o crescimento da 

empresa está fortemente associado à aquisição de conhecimento, que, por sua vez, seria o 

processo evolutivo baseado no acúmulo de experiências dentro da empresa. Além do estudo 

sobre internacionalização propriamente dito, Penrose (1995) estudou a forma com que os 

recursos de uma dada empresa se tornam fonte de vantagem competitiva. 

Na visão de Rocha (2002), a internacionalização de uma empresa é o resultado de 

seu crescimento e seu desenvolvimento. Já para Kuazaqui (1999), a internacionalização é uma 

necessidade de profissionalização e de tomada de decisões de longo prazo, que visam manter 

a empresa no mercado. Keegan (2008) enfatiza que o forte desenvolvimento da economia 

mundial estimulou as empresas a participarem deste processo de busca por novas estratégias 

globais, devido a três razões: a oportunidade que ele dá às empresas de procurarem outros 

mercados; a diminuição do resguardo das empresas multinacionais em adentrarem em 

mercados locais; e a desregulamentação e privatizações.  

Para Lorga (2003), os fatores que levam à internacionalização são os seguintes: a 

exploração de habilidades tecnológicas; o marketing ou a propriedade de uma marca 

conhecida; a redução dos custos com a operacionalização em outros países; a proteção e a 

consolidação da posição competitiva e a diminuição do risco.  
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Kotabe (2000), por sua vez, postula que categorias de vantagens potenciais que 

surgem ao se internacionalizar uma empresa: inovação, diminuição de custos; eficiência no 

aprimoramento dos produtos e programas; preferência do consumidor por priorizar 

determinado produto; aumento da vantagem competitiva.  

Porter (2004) assinala que a decisão de uma empresa de se internacionalizar pode ser 

também fruto de um mercado interno particular, uma vez que a internacionalização pode ser 

usada como um caminho para a sobrevivência ou para uma maior competitividade no 

mercado doméstico (o que a torna mais apta a enfrentar a concorrência no mercado externo). 

A internacionalização pode ainda propiciar maiores vantagens, quer através de um diferencial 

no mercado, quer através de sua capacidade competitiva, entre outras.  

De acordo com Jarillo e Martinez (1991 apud Lorga, 2003), o processo de 

internacionalização das empresas possui quatro fases distintas: a) procedimentos de 

exportação inconstante; b) exportação por meio de agentes representantes independentes; c) 

implantação de uma ou mais subsidiárias de vendas; d) implementação de instalações de 

produção no exterior.  

Lorga (2003) afirma que as empresas são mais propensas a começar o processo de 

internacionalização com procedimentos que requerem menor experiência de início, 

aumentando o controle e risco paulatinamente à medida que o processo avança. Deste modo, 

as decisões são tomadas progressivamente, sem comprometer os recursos da companhia.  

Entender essas fases e as decisões é importante para entender o papel das redes de 

inovação nos processos de internacionalização.  

 

2.3.1 Teorias de internacionalização 

Existem duas correntes teóricas que tratam do processo de internacionalização das 

empresas, embasadas, respectivamente, em critérios econômicos e comportamentais. A 

corrente econômica privilegia determinados aspectos, como custos de transação, paradigma 

eclético, organização industrial, ciclo de vida do produto e vantagens das nações. Já a 

abordagem comportamental privilegia aspectos menos racionais e mais subjetivos, alicerçada 

em modelos comportamentais, tais como Escola de Uppsala, Teoria das Redes de 

Relacionamentos, Estratégia de Negócios e Born Globals (BOEHE; TONI, 2006). 
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A corrente econômica pode ser caracterizada por meio de cinco pontos principais: a) 

analisa o investimento direto no exterior, detendo-se pouco nas formas de internacionalização; 

b) é estática, uma vez que elucida pouco sobre a aprendizagem organizacional e o processo de 

internacionalização em si; c) não dá conta das formas de cooperação empresarial; d) está mais 

voltada para as atividades de manufatura do que para as de serviços; e) possui um enfoque 

essencialmente econômico, deixando de levar em consideração, por exemplo, a função 

desenvolvida pelos executivos nos processos de internacionalização (JOHANSON e 

VAHLNE, 1977). Dentre as teorias econômicas podemos elencar a Teoria do Poder de 

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

VEIGA; ROCHA, 2001). 

Nas correntes comportamentais, por sua vez, a internacionalização é estudada à luz 

da teoria do comportamento organizacional (HILAL; HEMAIS, 2003), de forma dinâmica 

(JOHANSON; VAHLNE, 1977, 2003, 2006; PATERSON; BROCK, 2002). Neste caso, as 

decisões sobre internacionalização levam em consideração a aprendizagem organizacional, o 

desenvolvimento de redes de relacionamentos inter-organizacionais, além das atitudes, 

percepções e comportamentos daqueles que tomam decisões. Entre as teorias 

comportamentais estão o Modelo de Uppsala, a Abordagem de Rede para a 

Internacionalização e o Empreendedorismo Internacional. 

Neste trabalho, que estuda a importância da inovação nos processos de 

internacionalização das empresas, contemplam-se os seguintes modelos comportamentais: o 

Modelo de Uppsala revisitado e a Abordagem de Rede para a Internacionalização (que serão 

explorados no decorrer desta seção). 

O Modelo de Uppsala, preconizado por Johanson e Vahlne, é o mais frequentemente 

empregado na literatura sobre internacionalização, de acordo com Chetty e Campbell-Hunt 

(2004). De acordo com os autores - que basearam suas pesquisas na análise de como firmas 

manufatureiras suecas escolhiam seus mercados consumidores globais e suas formas de 

entrada a partir do momento em que decidiam pela sua internacionalização -, o processo de 

implantação no mercado externo seria lento e gradual, por etapas, e se desenvolveria com 

base no conhecimento adquirido com o envolvimento cada vez maior em operações no 

exterior. Primeiramente as empresas se solidificariam no mercado interno, para depois 

buscarem mercados externos semelhantes, sem choques culturas ou barreiras linguísticas.  
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Por vários anos, este foi o modelo utilizado para explicar o processo de 

internacionalização. Porém, sua perspectiva unilateral (intraorganizacional), fundada apenas 

nos recursos internos das empresas, quer financeiros, quer estratégicos, foi alvo de críticas e 

reavaliações, pois desconsiderava o papel das redes de cooperação inter-organizacionais, a 

inovação de produtos e processos, bem como a internacionalização acelerada. 

Johanson e Valhne (2006) enfatizam, ainda, que os modelos tradicionais de 

internacionalização - tais como o proposto pela Escola de Uppsala - devem ser associados a 

novos modelos, para poderem explicar a internacionalização de alguns tipos de empresas. 

Essas observações levaram Johanson e Mattsson (1988) (seguidos por Welch e 

Welch (1996), Wilkinson e Young (1998), Mattsson (2000), Johanson e Vahlne (2003; 2006), 

Lindstrand, Eriksson e Sharma (2009), entre outros) a refletirem sobre o processo de 

internacionalização, a partir de um prisma multilateral. Assim, agentes externos passaram a 

ser considerados como possíveis influências no processo de internacionalização. Este novo 

olhar sobre o processo de internacionalização foi formalizado através do modelo de Redes de 

Relacionamentos. 

O modelo de Redes de Relacionamentos Inter-organizacionais é visto como uma 

evolução do pensamento da Escola Nórdica, já que os teóricos da Universidade de Uppsala 

foram essenciais para o desenvolvimento da perspectiva das redes entre empresas, por 

examinarem os relacionamentos entre firmas e mercados industriais.  

Johanson e Mattsson (1988) assinalaram que os fatores e as forças competitivas, em 

indústrias altamente internacionalizadas, acabariam criando um padrão heterogêneo de 

oportunidades de entrada, capaz de motivar a organização a escolher mercados e estratégias 

de entrada diferentes dos previstos pelo modelo de Uppsala, baseado unicamente no 

desenvolvimento intraorganizacional. Para eles, outros agentes poderiam atuar, 

complementando os recursos, que poderiam se tornar possíveis, mediante a formação de redes 

de relacionamentos em novos mercados. Deste modo, tanto os relacionamentos de negócios 

(Sharma e Johanson 1987) quanto os pessoais poderiam ser usados como vias de acesso a 

outras redes. 

Em face da necessidade de se considerar novos modelos, surgiram inúmeras linhas 

de pesquisa sobre negócios internacionais, parcialmente conectadas, tais como: novos 

empreendimentos; empresas baseadas em alta tecnologia; empresas de serviços industriais 

(KEUPP; GASSMANN, 2009). Todas elas destacam a importância das redes de 
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relacionamentos inter-organizacionais para o rápido processo de internacionalização realizado 

por estas companhias (JOHANSON; VAHLNE, 2003).  

A versão contemporânea dos trabalhos de Johanson e Vahlne (2009) chega a dizer 

que as relações externas são fator mais relevantes do que a distancia psíquica e que as 

mudanças na forma de se encarar a internacionalização em rede ratifica a criação de novos 

conhecimentos, por meio da inovação aberta, para suportar a internacionalização. 

Além disso, a fase em que a empresa se encontra, dentro de um contexto competitivo 

de internacionalização, é importante para as análises desta pesquisa, uma vez que denotam o 

grau de relacionamento das empresas dentro das redes internacionais. 

 

2.3.2 Decisões de internacionalização 

Entender os motivos que levam as empresas a se internacionalizarem e os processos 

pelos quais elas passam torna-se decisivo para as análises dos dados obtidos por meio das 

pesquisas de campo deste trabalho.  

Existem processos de internacionalização com as seguintes etapas: a) a tomada de 

decisão de entrada no mercado externo; b) a escolha dos mercados; c) a definição da forma de 

entrada no mercado internacional; d) a definição do plano de marketing; e) a organização do 

marketing. A seguir, serão analisadas as três primeiras etapas, por estarem ligadas ao tema 

dessa pesquisa. 

a) Decisões sobre o ingresso no mercado internacional:  

Segundo Carlson (1975, apud HEMAIS; HILAL, 2002), atuar no mercado externo 

acarreta desconforto, já que não se está em seu país de origem. O desconhecimento sobre 

condições de negócios locais, clientela, trâmites burocráticos, câmbio e barreiras econômicas 

acaba também gerando insegurança e incerteza. Por esse motivo, a decisão de se ingressar no 

mercado internacional exige total conhecimento da situação econômica do país-alvo 

(mercado-alvo), pesquisa de mercado acurada, para que se possa entender a abrangência do 

mercado em que se deseja atuar, e tomada de atitudes corretas em relação ao composto de 

marketing (KEEGAN, 2008).   

Por isso, as organizações, antes de tomarem a decisão de ingressar neste ou naquele 

mercado, pesam aspectos essenciais para a sua tomada de decisão, pois a falta de 

entendimento dos gostos e preferências dos clientes estrangeiros, por exemplo, pode acarretar 
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a rejeição ao produto ou a não obtenção do êxito desejado no oferecimento de um produto 

atraente.  

b) Decisões sobre em que mercado ingressar:  

A primeira etapa para se escolher os mercados de exportação é determinar os fatores-

chave que influem diretamente nas vendas e na rentabilidade do produto que se deseja vender. 

A empresa precisa conhecer bem o mercado, sabendo quem compra, a que requisitos o 

produto atende, qual o preço a ser cobrado, para que possa ter sucesso na escolha do mercado 

em que irá entrar (KEEGAN, 2008).  

O potencial de mercado precisa ser examinado por meio da análise de material 

técnico, da literatura de vendas disponível e de informações oficiais, obtidas através de 

publicações (que normalmente estão à disposição nas agências e órgãos governamentais), para 

que se obtenha o maior número possível de dados sobre concorrência em potencial.  

Na visão de Kotabe (2000), o risco, a infraestrutura local, a não existência de um 

estudo inicial sobre o destino da internacionalização, além da flexibilidade da empresa, são 

aspectos que influem na decisão sobre em qual país se deve entrar. O tamanho e o 

crescimento do mercado são outros fatores que podem ser vistos como determinantes na 

escolha de uma ou outra implantação no mercado internacional.  

Para Lorga (2003), os parâmetros de decisão sobre a forma de entrada no cenário 

internacional são separados em internos (produtos da empresa e disponibilidade de recursos) e 

externos (mercado, ambiente, produção e país de origem). Cada país tem suas próprias 

especificidades, que devem ser analisadas e entendidas, embora muitos deles integrem 

políticas e padrões comerciais. As empresas da maioria dos países decidem pelos países 

vizinhos, a fim de reduzirem custos, equilibrarem e controlarem melhor os negócios.  

Ainda segundo o autor, o alto custo do produto, além da adaptação da comunicação 

da empresa que irá ingressar no mercado internacional, deve ser examinado, a fim de se 

atender a economia, leis, política e cultura de outros países, ou seja, a fim de se adaptar os 

produtos e a forma de comunicação da empresa, levando em conta fatores como produto, 

condições geográficas, renda, população e contexto político de cada país.  

c) Decisões sobre a maneira de ingressar no mercado:  

Kotler (2004) postula que, uma vez determinado o mercado, a empresa precisa 

decidir de que forma irá entrar nesse mercado. Deste modo, ao ampliar suas atividades, 



 

 
 

43

atingindo o patamar de empresa internacional, ela poderá optar por diversas formas de 

atuação.  

Carlson (1975, apud HEMAIS; HILAL, 2002), por sua vez, preconiza que as 

companhias comecem sua internacionalização atuando em países próximos, através de 

exportações e não via subsidiárias; etapa subsequente, que deverá acontecer após anos de 

exportação para o mesmo lugar.  

 

2.4 Redes internacionais, inovação e internacionalização 

As pesquisas sobre redes de relacionamentos não são recentes, datando da década de 

70. Entre os primeiros trabalhos publicados estão The strengh of weak ties (1973) e Getting a 

job (1974), ambos do mesmo autor, o sociólogo norte-americano Marc Granovetter. Estes 

trabalhos iniciaram o debate sobre a importância das redes na promoção do acesso a possíveis 

oportunidades, dentro da estrutura social e econômica e do mercado de trabalho. Na teoria 

organizacional, a análise das redes sociais surgiu no final da década de 70, quando autores 

como Aldrich (1979) focalizaram em seus estudos as diferentes formas de relacionamentos 

inter-organizacionais. 

No Brasil, as pesquisas de redes de relacionamentos são mais recentes, tendo-se 

intensificado, principalmente, na última década (Boehe e Toni, 2006; Bulgacov e Verdu, 

2001; Maciel, 2007; Rezende e Versiani, 2010), devido, em grande parte, ao processo de 

abertura do país aos mercados internacionais nos anos 90.  

Convém ressaltar que tanto os trabalhos nacionais quanto os internacionais destacam 

duas abordagens principais: por um lado, a participação em redes como forma de gestão de 

operações, e, por outro, a formação de redes como ferramentas analíticas (relações sociais, 

imersão social, capital social e construção de redes com procedimentos metodológicos 

específicos) (MARTINS, et al. 2010; BOEHE; TONI, 2006). 

Alguns autores contemporâneos, como Rob Cross e Robert J. Thomas (2009), 

discorrem sobre a importância do capital relacional e do social networking para alavancar o 

crescimento de organizações. Algumas novas redes de relacionamento, aparentemente 

invisíveis para as empresas até bem pouco tempo, possuem objetivos estratégicos de inovação 

que vão além da simples construção de colaboração e causam impacto tanto do ponto de vista 

de efetividade quanto de resultados das empresas. Elas podem auxiliar as empresas a 
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aumentarem suas receitas de inovação, sem aumentos de custos, promovendo aceleração da 

inovação. Estas redes vão desde as ligações fracas até redes estruturadas.  

 

2.4.1 Redes e internacionalização  

Os estudos sobre redes de relacionamentos inter-organizacionais enfatizam, 

sobretudo, a formação de redes sociais para o desenvolvimento da ação econômica 

(SMELSER; SWEDBERG, 2005). De fato, Smelser e Swedberg (2005), ao estudarem a rede 

de relacionamentos à luz das teorias sociais, partem do princípio de que as organizações se 

acham imersas em uma rede de relações sociais. Esta interdependência seria motivada pelo 

fato de as empresas muitas vezes não serem capazes de gerar todos os recursos de que 

necessitam para se manterem e para tornarem possível a internacionalização. Assim, a 

participação em redes de relacionamentos facilitaria a obtenção dos recursos necessários para 

se atingir os objetivos organizacionais.  

Na verdade, as redes de relacionamentos inter-organizacionais geram recursos que, 

muitas vezes, não poderiam ser gerados por uma empresa isoladamente, tornando possível a 

internacionalização.  

Muitos trabalhos1 associam redes, recursos e internacionalização, apontando a 

possibilidade de o acesso a recursos, por meio das redes de relacionamento, favorecer a 

internacionalização das empresas. 

Welch e Welch (1996) constataram que o uso de redes de relacionamentos está 

ligado a um processo de aprendizagem que envolve toda a internacionalização. Para eles, as 

empresas apresentam dificuldades em incorporarem novas redes de relacionamentos a sua 

estratégia de internacionalização, devido ao estabelecimento frequente das redes de maneira 

não deliberada ou intangível. Ou seja, as redes acabariam influenciando o processo de 

internacionalização tanto de forma planejada quanto de forma não planejada, interferindo em 

sua capacidade empresarial para as operações internacionais (WELCH; WELCH, 1996).  

Assim, quando uma empresa participa de uma rede de relacionamentos entre 

empresas ela poderá adquirir: 

                                                 
1 Dentre os quais citamos: Boehe e Toni (2006); Chen e Chen (1998); Chetty e Agndal (2007); Chetty; Campbell 
e Hunt (2004); Child e Rodrigues (2006); Freeman, Edwards e Schroder (2006); Han (2006); Loane e Bell 
(2006); Lorga (2003); Weerawardena e Mort (2006); Oviatii e McDougall (2005, 1994); Prashantam (2006); 
Rezende e Versiani (2007); Seppo (2007). 
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a) aprendizagem relacional, ou seja, a capacidade de estabelecer e gerenciar vínculos 

com outras empresas (JOHANSON; VAHLNE, 2006; LINDSTRAND; ERIKSSON; 

SHARMA, 2009); 

b) capacitação tecnológica e inovação (LUNDVALL, 1988; DEBRESSON E 

AMESSE, 1991); 

c) fortalecimento de suas habilidades em marketing e expansão internacional 

(BALESTRO, 2002; WELCH; WELCH, 1996; YOUNG E WILKINSON, 1998). 

Todos processos implicam não apenas a matriz e sua afiliada no exterior, mas 

também os relacionamentos dessa afiliada com agentes externos, sobretudo, compradores e 

fornecedores inseridos no mercado local (LINDSTRAND; ERIKSSON, SHARMA, 2009). 

De acordo com Rezende e Versiani, esta ideia conteria três aspectos importantes para a 

compreensão do processo de internacionalização: a) postula que os conhecimentos vitais em 

processos de internacionalização sejam principalmente gerados na relação entre a subsidiária 

focal e atores externos; b) enfatiza que a empresa possa obter experiências diversas em um 

mesmo país, em função dos relacionamentos efetuados; c) acredita que determinado 

relacionamento pode ser utilizado como ponte direta ou indireta para outros relacionamentos, 

o que permite à empresa acelerar seu processo de internacionalização (REZENDE; 

VERSIANI, 2010). 

Em resumo, nota-se que, no modelo de Redes de Relacionamentos, as interações 

entre empresas dão forma às estruturas das redes. Esta teoria assinala que o grau de 

internacionalização de uma empresa reflete não apenas os recursos alocados no exterior, mas 

também o grau de internacionalização das redes de relacionamentos de que participa. Assim 

sendo, a internacionalização deixa de ser vista apenas como a transferência da produção para 

o exterior, passando a ser entendida como a exploração de relacionamentos potenciais para 

além-fronteiras (ANDERSSON; JOHANSON, 1997; HILAL; HEMAIS, 2003).  

O processo de internacionalização gradual engloba dois subprocessos 

interdependentes, a saber: o conhecimento experiencial e a construção do comprometimento. 

Primeiramente, Johanson e Vahlne (1990) associaram estes processos a apenas uma empresa, 

admitindo, mais tarde, que estes processos poderiam ocorrer entre pelo menos dois parceiros 

potenciais. Como mencionado anteriormente, as redes envolvem diversos tipos de agentes, 

tais como clientes, fornecedores, concorrentes, parceiros, entre outros, podendo ser mais ou 

menos internacionais, à medida que as interações entre parceiros em diversos países forem 
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mais ou menos extensas. Assim, tomando-se por base a inter-relação com atores 

internacionais ou internacionalizados, é possível aumentar o conhecimento de mercado e, 

consequentemente, aumentar o comprometimento com o mercado (JOHANSON; VALHNE, 

1990). 

Johanson e Valhne (2003) definem as redes de negócio como conjuntos de relações 

interconectadas, em que cada relação de troca é realizada entre empresas. Eles assinalam que 

a internacionalização resulta da interação entre o desenvolvimento do conhecimento e o do 

comprometimento entre parceiros de relacionamentos - existentes ou potenciais – e não mais 

unicamente da relação entre o conhecimento experiencial e/ou o comprometimento com os 

mercados internacionais. Esses relacionamentos ocorrem gradualmente quando as empresas 

aprendem uma com a outra, no processo de interação, estreitando mais fortemente o 

relacionamento. Durante esse processo, os parceiros acabam se inteirando mutuamente sobre 

as necessidades, os recursos, as estratégias e os contextos de negócios. Este fato requer tempo 

e recursos, exigindo que ambos se comprometam com o relacionamento (JOHANSON; 

VALHNE, 2003).  

As organizações podem, então, desenvolver interdependências em relação a 

importantes parceiros e, consequentemente, estarão aptas a defender estes relacionamentos, 

devido ao aumento do engajamento com as empresas com as quais elas já operam. Elas 

tenderão, ainda, a desenvolver outros relacionamentos onde se espera encontrar apoio para 

novos relacionamentos importantes (JOHANSON; VALHNE, 2003). Deste modo, estarão 

fortemente comprometidas na construção de estruturas de relacionamentos que cercam e 

sustentam as relações estratégicas (CHEN; CHEN, 1998). 

Com os relacionamentos, as empresas aprendem e se habilitam a entrar em novos 

mercados externos, nos quais podem desenvolver novos relacionamentos, que, por sua vez, 

poderão facilitar a elas a entrada em outros mercados. Quando estruturas de redes de negócios 

são bem alicerçadas, acabam oferecendo grandes oportunidades para a expansão internacional 

(JOHANSON; VALHNE, 2003). 

Recentemente, Johanson e Valhne (2006) passaram a estudar as redes e seu papel no 

desenvolvimento de oportunidades por meio do conhecimento e do comprometimento, 

afirmando que a combinação entre recursos internos e externos, sobretudo advindos de 

parceiros, é crucial para a criação de oportunidades e para a internacionalização. Deve-se 

ressaltar, ainda, que os princípios básicos da abordagem de rede para a internacionalização e 
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os da perspectiva das redes sociais são os mesmos. Porém, neste trabalho optou-se por estudar 

as redes de relacionamentos organizacionais pela ótica das redes socais. 

 

2.4.2 Relacionamentos entre empresas 

Um relacionamento pode ser definido como a ligação entre dois atores (pessoas, 

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

2007). Assim, há relacionamento quando há conexão entre duas partes. A rede, por sua vez, 

mais complexa, é uma estrutura composta pelos relacionamentos que os atores mantêm com 

outros atores. 

Quando estes relacionamentos acontecem entre empresas, eles são chamados de 

inter-organizacionais, podendo ainda ser definidos como as negociações, os fluxos e as 

ligações de recursos, na maioria das vezes, duradouras, que se dão entre duas ou mais 

organizações (OLIVER, 1991). Para a empresa do século XXI, torna-se fundamental buscar 

relacionamentos com parceiros no exterior (ROSS JUNIOR; ROBERTSOPN, 2007). 

Um dos aspectos que caracteriza um relacionamento é o compartilhamento. Além 

disso, todo relacionamento possui forma e conteúdo. A forma ou estrutura desenha 

(estabelece) todas as relações (ligações) que os atores mantêm uns com os outros, ou seja, é o 

desenho gráfico da rede que mostra a quantidade de conexões. O conteúdo, por sua vez, 

refere-se à qualidade dos relacionamentos, ou seja, demonstra qual o tipo de relacionamento 

estabelecido entre dois atores, incluindo ainda o fluxo de informação e de recursos, conselho 

ou amizade (POWELL; SMITH-DOERR, 1996).  

Uma das formas de se conhecer a estrutura de uma rede de relacionamentos inter-

organizacionais é avaliar o grau de centralidade das empresas – a importância maior de uma 

empresa em relação às outras. Atores com maior centralidade em uma rede estabelecem ou 

mantêm mais laços (WASERMAN; FAUST, 1999). 

Em relação ao conteúdo, os relacionamentos entre as empresas podem ser divididos 

em simples, quando uma companhia tem um único tipo de relacionamento com outra, e 

compostos, quando uma companhia possui mais de um tipo de relacionamento com outra. Um 

relacionamento composto engloba todas as relações existentes entre duas empresas. 

Outro trabalho essencial na análise sobre o conteúdo dos relacionamentos é a teoria 

dos laços fortes e fracos de Granovetter (1973). Segundo o autor, pode ser considerado 

relacionamento com laços fortes aquele que apresenta interações frequentes e que favorece a 
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troca de informações e recursos disponíveis nos próprios círculos sociais dos atores 

(GRANOVETTER, 1983). Em contrapartida, um relacionamento de laços fracos apresenta 

interações esporádicas, que fornecem informações fora dos círculos sociais dos atores. 

Para Uzzi (1997), os laços inter-organizacionais podem ser classificados em laços 

imersos e laços amplos. Laços imersos refletem o conceito de imersão social 

(GRANOVETTER, 1985) e dizem respeito à natureza pessoal das relações de negócios e suas 

consequências para o processo econômico. Os laços imersos apresentariam características 

como confiança, troca de informação refinada e solução de problemas em conjunto, que 

podem resultar em benefícios, como o acesso privilegiado a recursos, melhora do desempenho 

organizacional e assim por diante (UZZI, 1997).  

Na verdade, Uzzi destaca o importante papel dos dois tipos de laços para o ganho de 

vantagem competitiva, uma vez que, segundo ele, cada tipo de laço acarreta diferentes 

possibilidades: laços imersos permitem melhor acesso aos benefícios que circulam na rede, 

enquanto os laços amplos evitam o isolamento da rede em relação às demandas de mercado e 

às novas oportunidades. 

É importante lembrar que a teoria de Granovetter (laços fortes e fracos) enfatiza a 

frequência ou a intensidade das interações, enquanto a teoria de Uzzi (laços imersos e amplos) 

busca avaliar a profundidade dos relacionamentos. Deste modo, existe uma combinação 

possível entre frequência, profundidade e quantidade de papeis exercidos, resultando em 8 

tipos de relacionamentos. 

Deve-se levar em conta, ainda, o fluxo e a qualidade das informações. De fato, o tipo 

de informações obtidas influencia o comportamento empreendedor e o acesso à informação é 

um benefício constatado pelos participantes das redes de relacionamentos inter-

organizacionais. As informações podem ser redundantes ou não redundantes. As redundantes 

seriam usadas em mudanças incrementais, tendo como principais fontes, segundo McEvily e 

Zaheer (1999), as redes de laços fortes (GRANOVETTER, 1973), as alianças estratégicas 

(GULATI, 1998) e a ocorrência de organizações similares em razão do isomorfismo 

institucional (DiMAGGIO; POWELL, 1983). Essas fontes aumentariam a imersão social, 

permitindo mais confiança e maior redundância nas trocas de informações e favorecendo a 

mudança incremental ou o comportamento empreendedor incremental. 

Na visão de Granovetter (1973), a rede de laços fortes é aquela em que os atores 

estão constante e reciprocamente conectados uns com os outros, facilitando uma interação 
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frequente e, por isso mesmo, apresentando ou produzindo informação redundante. Porém, a 

perspectiva da força dos laços fortes reside no fato de que laços fortes facilitam o intercâmbio 

de informações de alta qualidade, conhecimentos e recursos entre organizações, auxiliando os 

membros da rede a descobrirem novas maneiras de explorar oportunidades já conhecidas ou 

existentes nela, impulsionando assim o desenvolvimento de inovações (SIMSEK; 

LUBATKIN; FLOYD, 2003). 

Uma aliança estratégica pode ser descrita como um acordo voluntário de cooperação 

entre empresas que visam alcançar objetivos em comum, implicando troca, compartilhamento 

ou codesenvolvimento de produtos, tecnologias, processos ou serviços (GULATI, 1998; 

GULATI; SINGH, 1999). As empresas que possuem uma aliança estratégica interagem 

constantemente, estabelecem um laço forte e, portanto, constituem fontes de informações 

redundantes. 

A institucionalização das redes e, consequentemente, a busca de legitimação 

resultam da criação da realidade social pelo homem (BERGER; LUCKMANN, 1988). 

Segundo Meyer e Rowan (1977), as organizações, em maior ou menor grau, buscam adaptar-

se ao seu ambiente institucional, acabando por moldar a sua própria estrutura formal a esse 

ambiente e tornando-se isomórficas institucionalmente (DiMAGGIO; POWELL, 1983). O 

ambiente social, por sua vez, caracteriza-se pela busca da legitimação social (SCOTT, 1987), 

que acontece através da conformidade da organização com as normas e regras socialmente 

estabelecidas. A partir do momento em que buscam legitimidade, as empresas se tornam 

isomórficas; daí o fato de que muitas das informações que circulam neste sistema social sejam 

redundantes. 

Por outro lado, as informações não redundantes são extremamente necessárias para 

se efetuarem transformações radicais. De acordo com McEvily e Zaheer (1999), suas fontes 

mais prováveis são as redes de laços fracos (GRANOVETTER, 1973), as falhas estruturais 

(BURT, 1992) e as instituições regionais (McEVILY; ZAHEER, 1999). Estas fontes facilitam 

o acesso a diferentes informações, favorecendo mudanças mais profundas (BURT, 1992). 

Na visão de Venkatraman e Subramaniam (2002), vive-se a era da economia do 

conhecimento, em que nenhuma empresa possui todas as capacidades exigidas dentro de seus 

limites organizacionais. O que está em jogo é a necessidade de se buscar um modo de 

entender como a empresa adquire capacidades por meio de relacionamentos. 
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Em resumo, as organizações acessam recursos por intermédio das redes de 

relacionamentos. Diferentes tipos de relacionamentos levam a diferentes recursos. Laços 

fortes dão acesso a informações redundantes, ao passo que os laços fracos viabilizam 

informações novas. Esses recursos são usados na realização de mudanças organizacionais que 

objetivam vantagens competitivas, entre elas, a inovação e a internacionalização.  

Esse trabalho aborda tanto as relações de laços fortes quanto de laços fracos para 

estudar as relações entre as atividades de inovação aberta e o processo de internacionalização 

de empresas em redes. 

 

2.4.3 Inovação e internacionalização 

A partir dos anos 90, a globalização da economia favoreceu o estabelecimento de 

uma nova realidade no que concerne à concorrência no mercado empresarial, apresentando 

novas necessidades em relação aos desempenhos locais, que precisavam expandir-se.  

Nesta seção pretende-se analisar o papel da inovação nos processos de 

internacionalização das empresas, ilustrando-se a relação entre inovação e 

internacionalização de empresas.  

Será apresentado um panorama do processo de internacionalização nas organizações, 

com base em resultados trazidos pela inovação. Pretende-se associar as teorias da inovação e 

internacionalização das empresas, a partir da melhora da competitividade global almejada. 

As inovações podem ser divididas em duas dimensões, sendo a primeira associada ao 

que é transformado e a segunda relacionada à extensão percebida de mudança. Para Tidd, 

Bessant e Pavitt (2005), a primeira dimensão refere-se ao objeto do processo de inovação, que 

pode ser um processo, produto ou serviço, como foi mencionada na seção 2.1. Já a segunda, 

de acordo com Carayannis, Gonzales e Wetter (2003), está ligada ao grau de novidade 

envolvido, estendendo-se naturalmente das pequenas melhorias incrementais até as mudanças 

radicais, que modificam o modo pelo qual os produtos são concebidos ou utilizados.  

Visto que o atual contexto do ambiente de negócios é caracterizado pela 

globalização, observa-se que as evoluções ocorrem em um ritmo muito acelerado, sendo 

disseminadas na mesma velocidade das transformações propostas por este “sistema”. Diante 

deste panorama, a internacionalização das organizações torna-se inevitável para a garantia da 

competitividade. As empresas não se limitam às fronteiras de origem; entretanto, para a 

conquista de outros mercados, é fundamental ter a percepção das diferenças existentes para 
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com outros locais, para a adoção de procedimentos de inovação que visam minimizar os 

riscos da expansão internacional.  

Como já foi visto, o processo de internacionalização das organizações empresariais 

ocorre a partir de sua introdução no mercado internacional, na proposição da ampliação do 

ambiente local para o global ou internacional, envolvendo operações com países que estão 

fora da sua origem. Os procedimentos adotados, em um processo de internacionalização, se 

iniciam com Uppsala, mas ultrapassam esse modelo, elaborado por Johansen e Vahlne 

(1977), uma vez que novos fatores são verificados como pontos fundamentais para a obtenção 

do sucesso em estratégias de internacionalização, tais como a inserção da empresa em redes 

de relacionamento, empreendedorismo e inovação (KNIGHT; CAVUSGIL, 1996; 

MATHEWS; ZANDER, 2007; MOEN; GAVLEN; ENDRESSEN, 2004; 

WEERRAWARDENA; MORT, 2006; LIECH; KNIGHT, 2007).  

Em 1990, as pesquisas começaram a avaliar um fenômeno que se denomina 

internacionalização acelerada (KNIGHT ;CAVUSGIL, 1996; OVIATT; MACDOUGALL, 

1994), buscando organizar uma descrição das organizações empresariais que se 

internacionalizaram de forma muito acelerada, contrapondo-se ao modelo de Uppsala, muito 

encontrado nas empresas inovadoras. O enfoque adotado para as publicações centrava-se em 

países desenvolvidos (KNIGHT; CAVUSGIL, 1996; LOANE; BELL, 2006), demonstrando a 

tendência de se voltar às empresas de intensa base tecnológica, em especial as que pertenciam 

ao setor de tecnologia da informação e comunicação (BELL, 1995; COVIELLO; MUNRO, 

1997; GABRIELSSON; KIRPALANI, 2004). Então, verificaram-se características 

específicas em algumas empresas, tais como: atitude empreendedora, redes de relacionamento 

e inovação em processos e produtos (BONAGLIA, GOLDSTEIN; MATHEWS, 2006; 

KNIGHT; CAVUSGIL, 1996).  

 Kim e Malbourgne (1997) constatam a necessidade de verificar as influências da 

inovação nos processos de internacionalização, pois, para que o mercado exterior seja 

conquistado, no sentido de projetar-se ou manter-se o crescimento das empresas, deve-se 

focar uma lógica estratégica conhecida como vallue innovation. Esta lógica visa tornar 

irrelevante a atenção voltada para a concorrência, porque se preocupa com o processo de 

inovação presente nas organizações empresariais (KIM; MALBOURGNE, 2005).  

Quando as empresa têm sua base estratégica fundamentada na inovação, é possível 

constatar que possuem capacidade para criar produtos e mercados, promovendo 
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transformação no setor em que está inserida. Entretanto, se a inovação proposta não for 

copiada pela concorrência, a empresa inovadora tem como consequência um aumento de sua 

participação no mercado, usufruindo de maior rentabilidade (KIM; MALBOURGNE, 2005; 

PORTER, 1999).  

De acordo com várias pesquisas de Mais e Amal (2010), a inovação é responsável 

pela entrada das organizações em novos mercados e pelo desempenho das empresas no que se 

refere à sua propensão à internacionalização, uma vez que propõe melhorias aos aspectos 

relacionados às normas de regulamentação (mercado interno e externo) e ao aumento da 

quantidade de produtos ofertados, por meio do aumento da capacidade de produção. 

A conceituação da relação entre inovação e internacionalização remonta aos anos 90, 

quando muitos estudos se dedicaram a estudar o fenômeno da internacionalização acelerada 

(KNIGHT; CAVUSGIL, 1996; OVIATT; MCDOUGAL, 1994), analisando casos de 

empresas que se internacionalizaram, distanciando-se da Escola Uppsala. Destes estudos, 

depreendem-se algumas características em comum, reforçando a relação entre inovação e 

internacionalização: capacidade empreendedora, redes de relacionamentos e processos 

inovadores, tanto em produtos quanto em processos (BONAGLIA; GOLDSTEIN;  

MATHEWS, 2006; KNIGHT; CAVUSGIL, 1996).  

Mais e Amal (2010) defendem o pressuposto de que o quadro institucional tem 

influência direta sobre o desempenho exportador e, apesar de reconhecerem o conceito de 

empreendedorismo internacional lançado por Oviatt e McDougall (1994) - que engloba 

inovação, proatividade e propensão ao risco -, propõem um novo modelo de abordagem dos 

fatores que determinam o desempenho exportador, enfatizando a inovação e o quadro 

institucional:  
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Figura 3 - Quadro institucional 

  
Fonte: MAIS;  AMAL, 2010. 

 

Para Mais e Amal (2010), o desempenho exportador das empresas recebe influências 

do quadro institucional, desenvolvendo-se a partir de três canais de transmissão: 

empreendedorismo, redes de relacionamento e estratégias de internacionalização. Entretanto, 

os autores substituíram empreendedorismo por inovação no modelo apresentado. O quadro 

institucional reflete as estratégias de marketing internacional.  

Arbix, Salerno e Negri (2004), ao analisarem a associação entre inovação e 

internacionalização, concluem que empresas internacionalizadas que se baseiam em inovação 

têm grande probabilidade de aproveitarem bem melhor os rendimentos crescentes de escala, 

introduzindo-se de forma muito mais eficaz no mercado internacional, já que importam e 

exportam mais que as outras empresas (que não inovam). 

A importância da inclusão de uma perspectiva institucional, como ocorre no quadro 

de Mais e Amal (2010), baseia-se na proposição de Hollingsworth (2000), que defende que o 

quadro institucional é um dos principais responsáveis por determinar o tipo e o nível de 

inovação apresentado por um país.  
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Boehe (2007) caracteriza o tipo de interação ou parceria efetuada entre o país 

hospedeiro e a subsidiária de uma EMN como um “papel estratégico”, definido com base em 

duas dimensões: o tipo de projeto de desenvolvimento de produtos e os mercados 

contemplados por tipo de projeto.  

A realização de parcerias tecnológicas com empresas e institutos de pesquisas nem 

sempre é viável para as empresas multinacionais, uma vez que determinados conhecimentos 

estratégicos podem escapar ao controle das mesmas, vindo a vazar para empresas 

concorrentes, sejam elas multinacionais ou locais (FROMHOLD-EISEBITH, 1999; apud, 

BOEHE, 2007).  

Porém, se houver parceiros altamente desenvolvidos e qualificados, essas 

cooperações tecnológicas podem auxiliar a subsidiária a obter determinado know-how 

específico através da colaboração com parceiros externos. Este know-how, por sua vez, 

poderá ser compartilhado globalmente pelas outras subsidiárias da empresa multinacional 

(HOLM; PEDERSEN, 2000; apud BOEHE, 2007), já que, muitas vezes, as parcerias no país 

local podem trazer inovações não pensadas ou elaboradas no país de origem.  

Nesse sentido, a internacionalização por meio de redes de relacionamentos 

impulsiona os modelos de inovação. Boehe (2007) distingue cinco tipos distintos de papéis ou 

grupos estratégicos, cuja caracterização permite “explorar seu grau de integração nas redes 

globais de inovação das multinacionais, assim como nas cadeias produtivas do país” 

(BOEHE, 2007, p. 5). São eles: os adaptadores locais; os inovadores nascentes; os inovadores 

locais; os inovadores para os mercados emergentes e os inovadores globais. 

Por fim, Boehe (2007) chega à conclusão de que subsidiárias inteiras, localizadas em 

países de médio ou baixo custo, têm grandes possibilidades de aumentar sua importância nas 

atividades inovadoras de suas multinacionais, desde que usem a competição interna como 

forma de coordenação das atividades da empresa, o que é cada vez mais frequente, 

reforçando, mais uma vez, que os processos de internacionalização estimulam e alavancam os 

processos de inovação.  

E onde entraria a competição interna? No estudo de Boehe (2007), a competição 

interna nada mais é do que uma forma de coordenação das atividades da empresa, que implica 

a existência de concorrência entre as unidades de desenvolvimento de produtos por projetos e 

por recursos (orçamento, número de funcionários, equipamentos) necessários para 

desenvolvê-los. Neste modo de coordenação, são usados os incentivos à concorrência entre as 
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unidades da empresa ou o próprio mecanismo de mercado para regularem as relações entre as 

unidades da empresa.  

 

2.5 Sintese Teórica e Apresentação das Categorias de Análise  

               Essa seção sumariza as correntes teóricas apresentadas nesse trabalhop e dá origem 

as categorias de análise utilizadas na pesquisa empírica.  

Para Davila, Epestein e Shelton (2007), um aspecto crucial para a implementação de 

processos de inovação diz respeito à presença da alta direção na realização de determinadas 

competências, como exercer sólida liderança sobre as diretrizes e decisões da inovação; 

relacionar visceralmente inovação à mentalidade do negócio; alinhar objetivos, ou seja, 

associar inovação à estratégia geral da empresa; gerenciar a tensão natural entre inovação e 

lucratividade; saber equilibrar forças, criando anticorpos e neutralizando rejeições advindas 

de outros departamentos; estimular a inovação por meio de redes sociais inter-

organizacionais, ou seja, para além dos muros da organização, e estabelecer critérios e 

parâmetros de avaliação de desempenho, com recompensas adequadas à inovação.  

Alguns fatores são capazes de gerar inovações significativas, como parcerias na 

elaboração de novos empreendimentos, que impulsionam os processos de internacionalização.  

Davila, Espestein e Shelton (2007) postulam que a inovação que tem êxito apresenta-

se no tecido geral da empresa, do contrário estará fadada ao fracasso. Estes autores sustentam 

que não basta elaborar estratégias e processos, sendo primordial desenvolver uma mentalidade 

de inovação junto a todos os departamentos de uma dada companhia, evitando assim os 

chamados boicotes (anticorpos). É certo que nem todos os colaboradores deverão ser 

necessariamente criativos ou pertencer a alguma área de inovação, mas todos deverão, de 

alguma maneira, estar envolvidos com algum processo que facilite a inovação na empresa 

como um todo.  

As interpretações destas situações possibilitam a interpretação da relação entre 

inovação e internacionalização de maneira completa, desde a fase criativa, onde surge um 

turbilhão de ideias (brainstorming), até a fase de seleção e posterior comercialização. Este 

caminho é bastante vasto e exige paciência, discussão de problemas, determinação e 

experimentação (tentativa e erro). Assim, as ideias avançam ao longo do processo de seleção, 

até que aquelas escolhidas recebam uma grande alocação de recursos e avancem para o 

estágio de execução. 
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Entende-se por empresa ou organização inovadora aquela que integra um conjunto 

de políticas e práticas ligadas à execução de uma estratégia organizacional baseada na 

inovação. Esta estratégia, por sua vez, compreende os processos administrativos de todas as 

áreas, e não apenas do departamento de P&D, podendo contemplar inovações em produtos, 

processos, marketing, gestão de negócios, e assim por diante.  

Para que uma empresa seja inovadora, é necessário que ela adote alguns critérios ou 

parâmetros, tais como: plataformas de incentivo à criatividade para inovação, familiaridade 

com o tema, isto é, possuir um histórico com inovação, com patentes e com atividades 

inovadoras de forma geral, inclusive com inovação em gestão ou negócios. (SBRAGIA et. al., 

2006) 

Para Bolwijn e Kumpe (1990), as equipes multidisciplinares são necessárias para a 

ocorrência de atividades inovadoras no interior das empresas, pois são operadas por 

especialistas originados de toda a empresa. As linhas de comando mudam de acordo com o 

tempo nas várias equipes, dependendo do estado das atividades em andamento.  

Outra estratégia é a integração dos gestores para a direção e coordenação das várias 

atividades, tanto de forma horizontal, a partir das pesquisas realizadas sobre desenvolvimento 

e engenharia de produção, quanto vertical, no desenvolvimento do produto, a partir de 

componentes de produtos finais. A linha tradicional de distribuição perdeu sua importância a 

partir do surgimento do trabalho realizado em equipe enquanto nova atitude.  

Para Lindegaard (2001), a cultura de rede é fundamental dentro da cultura de 

inovação, cada vez mais aberta e voltada para o compartilhamento inter-organizacional. Deste 

modo, toda empresa necessita ter estratégias firmes para inovar com redes dentro de sua 

companhia.  

Ainda que a empresa não utilize o modelo de inovação aberta, os colaboradores que 

estejam atuando em uma comunidade global devem saber operar em redes de locais distantes. 

Assim, de acordo com o autor, uma cultura interconectada deve possuir: a) o engajamento de 

seus líderes com a proposta de participação em redes; b) uma carta de intenções com 

especificações claras sobre as motivações estratégicas de que os funcionários necessitam para 

estabelecer relacionamentos internos e externos; c) propostas via rede que se alinhem com a 

cultura corporativa; d) ocasiões que favoreçam encontros virtuais ou presenciais, para o 

desenvolvimento de habilidades.  
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No modelo empresarial de redes de relacionamentos, as interações entre empresas, 

mais do que o processo de decisão estratégica, dão forma às estruturas das redes de 

relacionamentos. Deste modo, entendem-se melhor quais são os fatores decisivos por trás do 

processo de internacionalização das empresas. Paralelamente, assinala-se que o grau de 

internacionalização de uma empresa reflete não apenas os recursos alocados no exterior, 

como também o grau de internacionalização das redes de relacionamentos de que participa.  

Para que o ambiente seja favorável à inovação, é preciso liberdade e autonomia. A 

prática tem demonstrado que o controle rígido dos funcionários no ambiente de trabalho, por 

meio de normas e regras, cria obstáculos, contrariando as novas tendências de gestão de 

pessoal (ALBUQUERQUE, 2002; FISCHER; ALBUQUERQUE, 2001; DUTRA, 2002; 

MARTIN-ALCAZAR et. al., 2005).  

Neste contexto, nota-se ainda, conforme salienta Sbragia (2006), a tentativa de se 

introduzir práticas neutralizadoras do impacto da hierarquia da organização sobre o trânsito 

das ideias, tais como programas para favorecer o fluxo de informações, fazendo com que estas 

não se percam ou se desfaçam durante o percurso dos degraus hierárquicos.  

Na sequência, serão descritas as categorias de análise utilizadas neste estudo. 

A primeira delas, “processos de inovação”, busca compreender a existência de 

métodos estruturados de promover a inovação nas empresas. A categoria “equipes” procura 

interpretar o preceito da multidisciplinaridade nas equipes de trabalho das empresas. 

“Inovação aberta” refere-se à capacidade das empresas capturarem o conhecimento que se 

encontra disperso. “Redes” compreendem a formação e utilização deste tipo de 

relacionamento nas empresas. E a categoria “flexibilidade” visa interpretar desde a tolerância 

à diversidade até a adaptação às demandas do mercado e as flexibilidades produtivas, 

processuais e organizacionais. 

O quadro 2 sumariza as categorias de análise construídas para esta pesquisa, que se 

baseiam na intersecção de crenças dos diversos autores abordados no referencial teórico. O 

quadro, todavia, apresenta apenas o(s) autor(s) principal(is) utilizado para a construção de 

cada categoria.  

A seguir é apresentada a lista das categorias de análise teóricas para inovação 

construídas para esta pesquisa, no quadro 2: 
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Quadro 2 - Categorias de análise 

Categoria Principais Autores 
Processos de inovação Davila, Epstein e Shelton (2007) 

Equipes Bolwijn e Kumpe (1990) 
Inovação aberta Lindegaard (2001); Chesbrough (2003) 

Redes de inovação externa Andersson; Forsgren e Holm (2002) 

Flexibilidade     
organizacional 

Albuquerque (2002); Fischer e Albuquerque (2001); 
Dutra (2002); Martin-Alcazar et. al. (2005) 

Redes de internacionalização 
de negócios 

Johanson e Vahlne (2009) 

          Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

As categorias de análise desdobram-se em subcategorias ou códigos. O quadro 3 

ilustra as categorias e as subcategorias (ou códigos).  

 

Quadro 3 - Categorias e subcategorias de análise 

 

CATEGORIA  
(FAMÍLIA DE 

CÓDIGOS) 

SUBCATEGORIAS 
(CÓDIGOS) 

 

 
Processos de 

Inovação 

Associação entre inovação e estratégia 
Desenvolvimento da mentalidade de inovação 
Inovação e tecido geral empresa 
Neutralização de rejeições 
Presença da alta direção 
Processo de seleção de ideias 
Programas que favorecem o fluxo de ideias 
Sistemas de gerenciamento da inovação 
 

 
Equipes 

Clima organizacional inovador 
Geração de conhecimento disseminado em todas as áreas 
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Know-how que determine contribuição e não posição hierárquica 
Políticas que diminuam a hierarquia 
Presença de equipes multidisciplinares 
Relações horizontais 
 

Inovação Aberta Acesso a fontes externas de inovações 
Alianças 
Captura de valores e ideias 
Compartilhamento inter-organizacional 
Cooperação entre organizações 
Cultura de interconexão 
Cultura de rede aberta 
Estabelecimento de relacionamentos externos 
 

Redes de Inovação 
Externa 

Cooperação externa 
Estabelecimento de relacionamentos externos 
Dinamismo nas trocas 
Interações estratégicas entre empresas (mais do que processos) 
 

Flexibilidade      
Organizacional 

Práticas neutralizadoras da hierarquia 
Alteração da linha de comando de projetos 
Ambiente favorável à inovação, com normas menos rígidas 
Liberdade e autonomia 
 

 
Redes de 

Internacionalização 
de Negócios 

Abertura nas relações 
Aprendizagem 
Compartilhamento 
Compromisso nas relações 
Confiança 
Estabelecimento de laços 
Estabelecimento de relacionamentos externos 
Estimulo a parcerias internacionais 
Redes de relacionamentos 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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3 METODOLÓGIA 

 

3.1 Introdução 

Neste capítulo é descrita a metodologia adotada na realização dessa pesquisa. Aqui, 

são descritos: a abordagem, o método, o tipo de pesquisa, as técnicas de coleta e interpretação 

dos dados. A figura 4 sumariza este percurso. 

 

Figura 4 - Percurso metodológico 

  

 
Fonte: LAKATOS; MARCONI, 1991. 

 

3.2 Discussão epistemológica 

De acordo com Burrel e Morgan (1979), os estudos acadêmicos na área de 

administração tendem a reduzir o contexto em que os fenômenos ocorrem a uma classificação 

estática que captura as estruturas organizacionais. Essa simplificação pode ser subdivida em 

quatro paradigmas (BURREL; MORGAN, 1979), os quais são apresentados na figura 5. 

Esses paradigmas são pressupostos filosóficos representativos das diferentes maneiras de se 

capturar os fenômenos e compreendê-los. Cada paradigma pretende fornecer um auxílio 

diferente para aproximação da realidade. São eles: humanismo radical, estruturalismo radical, 

interpretativista sociológico e funcionalista sociológico.  
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Não há fronteiras demarcadas entre essas diferentes abordagens, como ilustra a 

figura 5, o que existe é uma polaridade envolvendo as dimensões subjetivo-objetivo, radical-

regulatório, sendo que, na abordagem qualitativa, se reconhecem duas formas de enxergar o 

mundo: o interpretativismo e o positivismo lógico (GODOY, 2005).  

 

Figura 5 - A sociologia da mudança radical 

 
Fonte: BURREL; MORGAN, 1979. 

 

Ainda de acordo com Burrel e Morgan (1979), nos estudos acadêmicos, o 

positivismo lógico tende a aproximar a metodologia de pesquisa a formas mais estruturadas, 

que caracterizam as metodologias de pesquisa das ciências naturais, mais positivistas e 

objetivas. O interpretativismo busca compreender os fenômenos por meio da interpretação de 

fatos com riqueza e abundância de detalhes, o que permitiria compreender os fenômenos de 

forma mais orgânica, incluindo aspectos subjetivos.  

Esta pesquisa tem como objetivo estudar as relações entre as atividades de inovação 

aberta e o processo de internacionalização de empresas em redes. Como se trata de capturar 

uma realidade de sujeitos em um contexto complexo, esse estudo se aproxima do paradigma 

interpretativista.  
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3.3 Abordagem da pesquisa 

 

A escolha de um paradigma reflete as associações propostas pelo autor, casadas com 

as necessidades de resposta da pesquisa. Como dissemos, este trabalho busca estudar as 

relações entre as atividades de inovação aberta e o processo de internacionalização de 

empresas em redes e o uso do paradigma interpretativista é justificado pelo fato de o enfoque 

da pesquisa estar centrado na interpretação de categorias de análise que levam em conta 

diversos aspectos da inovação, relacionados ao capital humano da empresa.  

O paradigma interpretativista pressupõe que a realidade do capital humano 

pesquisado seja construída entre os sujeitos e que não se pode fazer distinção entre o objeto da 

pesquisa e o pesquisador, uma vez que estão intrinsecamente ligados (SANTOS, 1997). No 

paradigma interpretativista não existe separação entre a realidade do fenômeno e os conceitos 

do pesquisador, sendo que os valores do pesquisador estão impregnados em todas as fases da 

pesquisa. A verdade é negociada através de diálogo e o caráter autobiográfico e 

autorreferencial é assumido (SANTOS, 1997).  

Se os paradigmas positivistas dão ênfase à precisão de medida de um fenômeno, o 

interpretativista acredita que a realidade só pode ser explicada imperfeitamente, sendo muito 

adequado às ciências sociais, já que dá mais credibilidade ao entendimento de sistemas.  

A abordagem qualitativa interpretativista visa oferecer novas perspectivas para as 

pesquisas de gestão internacional de empresas, uma vez que este campo tem sido 

recorrentemente pesquisado à luz de metodologias quantitativas (MARSCHAN-PIEKKARI; 

WELCH, 2004). A escolha de uma abordagem qualitativa interpretativista em estudos de 

gestão internacional é justificada também por se tratar de fenômenos complexos com o 

envolvimento de múltiplos aspectos, dificilmente capturados por abordagens quantitativas 

(CARNEIRO; DIB, 2007).  

Para Santos (1997), a estrutura dos trabalhos acadêmicos que utilizam abordagem 

qualitativa interpretativista, como é o caso desta pesquisa, têm mais liberdade e flexibilidade 

para trabalhar com detalhes. 
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3.4 Método de pesquisa   

 

A escolha da abordagem qualitativa interpretativista, neste trabalho, que defende um 

entendimento exploratório da relação entre os fenômenos de inovação e internacionalização, 

se deve à natureza do problema de pesquisa que se deseja investigar: Quais as relações entre 

as atividades de inovação aberta e o processo de internacionalização de empresas em redes?  

A natureza do problema de pesquisa remete à adoção da abordagem qualitativa, uma 

vez que alguns aspectos da gestão da inovação, como os fenômenos de flexibilidade 

organizacional, de multidisciplinaridade e de ambientes organizacionais propícios para 

inovação, são de difícil mensuração quantitativa. Estes fenômenos são permeados por uma 

série de detalhes e sutilezas que são compreendidos pelas abordagens qualitativas de 

pesquisas.  

Para Merrian (1988), o estudo de caso é uma descrição holística e intensiva de um 

fenômeno limitado. Já para Yin (1994), o método estudo de caso pode ser utilizado para 

explorar, descrever e explicar. Esse método, portanto, é adequado a esta pesquisa, que explora 

as relações entre inovação aberta e internacionalização em redes.  

A investigação empírica, por meio do método de estudo de caso, de acordo com Yin 

(2010), adapta-se a estudos atuais em cenários complexos onde as fronteiras entre contexto e 

fenômeno não são rígidas, justamente como no caso desta pesquisa.  

Em razão das características e das exigências da pesquisa, optou-se por trabalhar 

com caso único, o que se justifica pelo porte e importância da unidade social de estudo, que, 

primeiramente, preza uma exploração do contexto, uma análise abrangente do cenário, em 

outras palavras, um entendimento geral dos fenômenos dentro do panorama em que estão 

inseridos.  

O método estudo de caso será utilizado para a realização de investigação empírica de 

caráter qualitativo com apreensão do cenário por meio da entrada do pesquisador na realidade 

das empresas (MARTINS, 2008).  

Para Harley (1975), o estudo de caso compreende o comportamento organizacional, 

principalmente os processos de mudança. Para Feagin, Orun e Sjoberg (1991), o estudo de 

caso é heurístico, compreendendo a descoberta de novos significados. Geertz (1989) enuncia 

que é um procedimento descritivo, da obtenção do material ao relatório, compreendendo 
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padrões sociais. O método estudo de caso combina diversas fontes de informação e propicia 

um panorama rico.  

Ademais, os estudos de casos são apropriados para investigações empíricas de 

fenômenos em seu ambiente natural, que utilizam múltiplas fontes de evidências (YIN, 1994). 

No caso deste estudo, o pesquisador ingressa e se envolve no contexto das empresas.  

Pelo fato de o pesquisador ter pouco ou nenhum controle sobre os acontecimentos, 

como no caso deste estudo, a utilização do método de estudo de caso também é conveniente 

(YIN, 1994). Este método mostra-se adequado, também, quando há questões de pesquisa que 

buscam responder “como”. Uma vez que o cerne desta pesquisa empírica encontra-se na 

interpretação de “como” a inovação aberta influencia os processos de internacionalização de 

empresas, a escolha revela-se ajustada às exigências da pesquisa.  

O método estudo de caso, de acordo com (YIN, 1994), deve seguir um protocolo 

para que a determinação dos dados seja relevante e sua posterior interpretação seja 

apropriada. Uma possível utilização é a da estratégia pluralista, que tem o propósito de 

explorar, descrever e explanar a sobreposição das estratégias, como no caso desse trabalho.  

A formulação e determinação das questões mais importantes e significantes devem 

ser precisas e exige muita preparação (YIN, 1994). Neste trabalho estas questões nascem da 

teoria. As categorias de análise são definidas e exploradas na seção 3.8 deste capítulo. Essas 

questões partem da análise prévia de teorias de pesquisas anteriores, para que possam ser mais 

objetivas e perspicazes. 

Para Yin (1994), um estudo de caso investiga um fenômeno contemporâneo dentro 

de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre fenômeno e contexto não 

estão claramente definidos.  

No caso desta pesquisa, fica patente a dificuldade de uma clara distinção entre 

fenômeno e contexto, uma vez que, na inovação aberta, a empresa utiliza recursos de 

stakeholders, que estão fora dela, e que, similarmente, na formação de redes internacionais, 

fica difícil definir o que é uma rede empresarial e o que é o contexto.  

Yin (1994) ainda afirma que a investigação baseada em estudo de caso enfrenta uma 

situação tecnicamente única, em que há mais variáveis de interesse do que pontos de dados e 

o resultado deve se basear em diversas fontes de evidências, com convergência de 

informações. E se, por um lado, a situação é tecnicamente única, por outro, se beneficia do 

desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e análise de dados.  
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Para Yin (1994) a delimitação entre estudos de casos únicos e múltiplos, na 

realidade, não são nada além de variantes dos projetos. Esta pesquisa estuda diferentes 

unidades de negócio em fase de consolidação sob uma mesma bandeira coorporativa, o que, 

tecnicamente, pode ser definido como caso único. Estas diferentes unidades de negócios 

possibilitam a diversidade de fontes de evidências. Este assunto será abordado com 

profundidade na seção 3.10 deste capítulo, intitulada protocolo estudo de caso.  

A justificativa para a realização de um estudo de caso definido como único, com 

diversidade de fontes de evidências, baseia-se no fato de este caso poder ser definido como 

caso decisivo, caso raro ou extremo e caso revelador para teste e determinação das posições 

da teoria. Esta pesquisa preenche estes quesitos, que serão esclarecidos na sequencia deste 

capítulo.  

O fundamento lógico e os critérios para verificação da qualidade e da validade de um 

projeto com estudo de caso único são a necessidade de validade do constructo, associada à 

utilização de fontes múltiplas de evidências; a validade interna, ligada à adequação ao padrão; 

a validade externa, relacionada à utilização lógica para replicação do estudo; e a 

confiabilidade, ligada à utilização de um protocolo de estudo de caso (YIN, 1994). Todos 

esses fundamentos serão aprofundados e detalhados ao longo das seções deste capítulo, em 

especial na apresentação da empresa. 

Para Zanni, Moraes e Mariotto (2011), os estudos de caso único servem, 

primeiramente, para um entendimento profundo do caso em si e, posteriormente, para a 

geração de teorias.  

Se, por um lado, são criticados no que diz respeito à validação de teorias, por outro, 

são considerados apropriados para as etapas preliminares do desenvolvimento de uma nova 

teoria quando as “variáveis” relevantes ainda estão sendo exploradas, como no caso deste 

trabalho.  

Zanni, Moraes e Mariotto (2011) ainda afirmam que, no contexto das pesquisas sobre 

gestão empresarial, os estudos de caso único têm utilidade especial para a geração de teorias, 

quando respeitados os critérios de representatividade.  

Esta pesquisa, por meio do método de estudo de caso único, busca estudar as 

relações entre as atividades de inovação aberta e o processo de internacionalização de 

empresas em redes, com objetivos de gerar  hipóteses, sendo classificada como exploratória, 

de acordo com Malhorta (1993).  
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A pesquisa exploratória é muito adequada para fenômenos que envolvem inovação, 

segundo Swaddling e Zobel (1996). No caso desta pesquisa, um vetor dos fenômenos 

interpretados é o da inovação.  

Yin (1994) postula que podem ser acrescentadas subunidades de análise para 

desenvolver um caso mais complexo. No caso deste trabalho, subcategorias de análise são 

apresentadas e descritas na seção 3.8 deste capítulo. Yin ainda sugere que, mesmo havendo 

categorias de análise e subcategorias, também definidas como famílias de categorias e 

códigos, não se deve perder de vista as questões da análise holística e abrangente do caso.  

 

3.5 Tipo de pesquisa 

De acordo com Godoy (2005), nos estudos organizacionais há uma fragmentação, 

que consiste na utilização de diferentes metodologias, a qual traz à tona a prática de 

metodologias alicerçadas em paradigmas mais desenvolvidos, que compreendem os 

fenômenos de maneira mais completa. Para esta autora, as dimensões analíticas, o paradigma 

adotado e os objetivos do pesquisador procuram coerência. Já que esta pesquisa busca 

compreender fenômenos em contextos complexos, a utilização de um paradigma mais crítico 

auxiliará na compreensão de sua complexidade. Todavia, a seleção de paradigmas em estudos 

organizacionais é objeto de constantes debates e o estabelecimento das dimensões analíticas 

leva a uma escolha mais segura (GODOY, 2005). 

No caso do estudo das relações entre as atividades de inovação aberta e o processo 

de internacionalização de empresas em redes, faz sentido a abordagem qualitativa 

interpretativista, já que esta alternativa apreende o contexto de maneira exploratória, 

propiciando uma primeira aproximação que favorece a familiarização com a interpretação 

destes fenômenos. Esta aproximação inicial é definida como pesquisa exploratória. Ela 

possibilita o início do processo de compreensão do entrelaçamento dos fenômenos de 

inovação aberta e internacionalização em redes. A pesquisa exploratória torna possível que 

pesquisas subsequentes trabalhem com metodologias complementares e que hipóteses sejam 

construídas (GIL, 1991). 

Umas das premissas da pesquisa qualitativa é a riqueza com que os detalhes podem 

ser apreendidos e a diversidade de fontes de informação que podem ser utilizadas para a 

construção de um cenário que reflita a realidade estudada. Para que as fontes de informação 
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traduzam as premissas de representatividade de um contexto rico, haverá combinação de 

pesquisa bibliográfica, documental e de campo. 

A pesquisa de campo é justificada pelo problema da pesquisa. Uma vez que as 

teorias que entrelaçam inovação aberta e internacionalização são escassas, busca-se, por meio 

da pesquisa de campo, aproximar a resposta da pesquisa da lacuna teórica. As relações da 

pergunta da pesquisa são coletadas onde acontecem, na empresa. A interação e as relações 

entre os atores das empresas apresentam e representam o contexto a partir do qual o 

pesquisador busca compreender a complexidade da realidade, por meio da interpretação das 

entrevistas em profundidade, apresentadas no item 3.6 . 

 

3.6 Técnica de coleta 

De acordo com Yin (1994), “no método estudo de caso, a investigação do fenômeno 

contemporâneo ocorre dentro do ambiente real, onde as fronteiras entre o fenômeno e o 

contexto não são claramente evidentes e múltiplas fontes de evidência são utilizadas”. Dentre 

as evidências utilizadas, a entrevista é uma técnica de coleta adequada a pesquisas que 

exploram métodos subordinados à pesquisa qualitativa (ROESCH, 1999). 

O paradigma interpretativista está assentado em métodos naturalistas, em que a 

interpretação de entrevistas é construída na interação e nos diálogos entre pesquisadores e 

sujeitos do fenômeno estudado.  

A entrevista em profundidade consiste em um contato pessoal do pesquisador com o 

entrevistado (GODOI; MATOS, 2006). Ela também pressupõe um contato direto e intenso do 

pesquisador com o fenômeno, gerando um material primário abundante em termos de 

informações. Além disso, a entrevista em profundidade permite que sejam abordados temas 

complexos com a profundidade necessária, alternativamente a outras técnicas de coleta 

(GODOI; MATTOS, 2006).  

A entrevista formalmente conhecida como técnica de coleta do material em 

pesquisas científicas se diferencia das entrevistas comuns, pois elas são guiadas por objetivos 

previamente estabelecidos, sendo os entrevistados criteriosamente selecionados na tentativa 

de se buscar representatividade qualitativa. O entrevistador revela suas necessidades e busca 

uma interlocução em que as resistências são intencionalmente diminuídas.  

O pesquisador vai a campo realizar as entrevistas de modo que cada entrevista ajude 

a fundamentar discussões sobre os problemas investigados e esse exercício auxilie no 
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planejamento da próxima entrevista. O tema vai sendo aprofundado, para que o ciclo de 

respostas aos problemas de pesquisa seja continuamente construído, criando-se uma rede de 

significados entre as entrevistas. Cada entrevista busca complementar os problemas da 

pesquisa com os aspectos que ainda não haviam sido contemplados. Esse ciclo funciona como 

um espiral que se aprofunda, fazendo com que a reposta de uma entrevista prévia auxilie na 

construção de uma pergunta de uma próxima entrevista.  

Se, por um lado, este sistema não encontra rigidez, por outro, ele possibilita a realce 

das convergências e divergências entre as entrevistas, retomando as dificuldades de 

conciliação e os pontos que necessitam de mais esclarecimentos. Este tipo de técnica de coleta 

permite a saturação dos problemas de pesquisa com representatividade. Denomina-se esta 

modalidade de entrevistas como entrevista temática.  

A entrevista temática elege pontos fundamentais para serem abordados e, pouco a 

pouco, faz com eles emerjam. Os pontos fundamentais nascem a partir das categorias de 

análise teóricas e vão sendo contemplados por meio dos temas abordados. A entrevista 

temática prevê a coleta do maior número possível de detalhes. A cada ciclo de informação 

produzido, o tema ganha densidade e profundidade. Com isso, o material primário toma corpo 

para a fase de interpretação.  

Cada uma das entrevistas realizadas nesse estudo passa por um roteiro que inclui a 

abordagem de todas as subcategorias das categorias de análise, as quais são apresentadas na 

seção 3.8.  

Por opção do pesquisador, as perguntas são indiretas. Desta forma, há mais garantias 

de que os entrevistados se atenham à realidade dos fenômenos investigados e não “tentem dar 

as respostas certas”.  

Quando o entrevistador investiga se as práticas da empresa incluem práticas de 

inovação aberta, os termos inovação aberta não são citados. As questões são formuladas com 

base em fenômenos que ocorrem quando se pratica “inovação aberta”, como ocorre no 

exemplo que segue: 

 “Em um país onde sua empresa deseja obter conhecimento mais profundo dos seus 

consumidores e não há estrutura interna para isso, como esse conhecimento é 

obtido?” 

Desta maneira, o entrevistado responde a pergunta, mas o interesse do entrevistador 

não reside na resposta direta desta pergunta e sim nas práticas exercidas pela empresa diante 
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de situações que denotam ou não a utilização de ferramentas de inovação aberta. As perguntas 

são assim conduzidas, de maneira indireta, sucessivamente, de subcategoria em subcategoria, 

até a saturação completa dos temas.  

Para que seja possível averiguar se a compreensão dos questionamentos está clara, 

recorre-se a uma entrevista temática prévia com um interlocutor privilegiado. De acordo com 

Richardson et al. (1999), este processo contempla aplicação prévia do instrumento de coleta. 

Para Richardson et al. (1999), um interlocutor privilegiado é um indivíduo que possui amplo e 

profundo conhecimento do assunto tratado, além de ter proximidade com os indivíduos alvo 

da pesquisa.  

No caso desta pesquisa, a entrevista temática prévia ocorreu diretamente na empresa.  

A fim de atender à premissa da representatividade da multiplicidade de fontes de 

consulta que o método de estudo de caso requer, esta pesquisa prevê a utilização de um 

interlocutor privilegiado da Empresa, a fim de que ele auxilie a análise feita pelo pesquisador 

a ultrapassar o dito. Desta forma, amplia-se o espectro da interpretação, fundamentada na 

teoria, com os detalhes que apenas um agente privilegiado da empresa possui, e possibilita-se 

uma interpretação que possua representatividade qualitativa.  

Cabe lembrar que a representatividade qualitativa é obtida com a legitimação da 

interpretação (GODOI; MATTOS, 2006). Esse tema será mais bem explorado na próxima 

seção. 

 

3.7 Técnicas de tratamento 

A construção de diálogo entre pesquisador e pesquisados é crítica e a compreensão 

do fenômeno é construída em um processo dialético. Sabe-se que todas as interpretações são 

fruto de um momento, de um contexto particular e que elas se abrem para reinterpretações e 

negociações. Este processo é possibilitado pela utilização da análise de conteúdo.  

Esta pesquisa utiliza a gravação de entrevistas. Em seguida estas gravações são 

transcritas, para que se passe à fase de interpretação.  

De acordo com Bardin (1977), a análise de conteúdo de entrevistas tem sido uma das 

técnicas mais utilizadas para a codificação e interpretação do material bruto. “A análise de 

conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de comunicações que visa obter, por meio de 

procedimentos sistemáticos, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção da mensagem” (BARDIN, 1977). O esforço de 
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interpretação é duplo: entender o sentido da comunicação e desviar o olhar para outras 

significações. Para Godoy (2005), por trás do discurso aparente, escondem-se sentidos que 

convém desvendar.  

As interpretações ultrapassam o conteúdo manifesto, uma vez o pesquisador busca 

apreender o conteúdo latente. Apesar de a interpretação ser a essência da pesquisa qualitativa, 

embora sua importância seja encarada diferentemente (FLICK, 1998), não há consenso 

quando se trata de generalização e qualidade da pesquisa qualitativa interpretativista em 

investigações cientificas (GODOY, 2005). 

A construção de significação na pesquisa qualitativa, por meio de uma análise crítica 

centrada no capital humano, se mostra coerente, mas é preciso atentar-se à subjetividade, pois 

é sabido que toda interpretação pode levar a um potencial viés. Esta característica será 

minimizada pela utilização de determinadas técnicas.  

As perguntas indiretas, mencionadas na seção anterior, ajudam a minimizar as 

subjetividades. De acordo com Demo (2005), arranjar esquemas interpretativos por meio de 

ordenamentos conceituais inspirados na prática reforça a teoria. A utilização do paradigma 

interpretativista, fundamentado na análise de conteúdo, apresenta caminhos de interpretações 

para a pesquisa que busca apreender as contribuições das redes de inovação no processo de 

internacionalização das empresas. Combinado este fato à dinâmica do mundo social, pode-se 

esperar a obtenção de uma fotografia da complexidade dinâmica dos fenômenos sociais.  

Alguns autores, como Collis e Hussey (2005), apontam a falta de objetividade dos 

métodos de análise nas pesquisas qualitativas. Nesse sentido, essa pesquisa atenta para a 

utilização de técnicas estruturadas para se proceder a análise de conteúdo, como a descrição 

textual e contextual.  

Para Bardin (2007), a análise de conteúdo consiste em uma análise das comunicações 

que, por meio de processos sistematizados, tem por objetivo a descrição do conteúdo de 

mensagens. Desta forma, é permitida a inferência de conhecimentos relativos às mensagens. 

A sistematização, de acordo com Krippendorff (1986), consiste em reproduzir e 

relatar os “dados” como comunicados pelo entrevistado, no contexto em que estes dados 

(material) foram apresentados. O conhecimento do pesquisador sobre a realidade pesquisada, 

alinhado com os objetivos de pesquisa, resulta na inferência. E esta inferência é a tarefa 

intelectual do pesquisador. A validade destes critérios se apoia na replicabilidade dos passos 

seguidos pelo pesquisador; os quais serão explorados na seção “Análise do material”.  
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3.8 As categorias de análise no tratamento 

As categorias de análise buscam a organização de conceitos, extraídos de material 

bruto, e a sua interpretação é essencial na pesquisa qualitativa (FLICK, 1998).  

De acordo com Bardin (2009), as categorias de análise são resultado da criação de 

uma classificação de conceitos para aplicação em pesquisas que utilizam técnicas de análise 

de conteúdo para interpretação de fenômenos. Bardin (2009) adverte que as categorias têm 

representatividade e que seu conjunto representa características do fenômeno estudado, de 

forma que os resultados possam ser generalizados. Não existe, todavia, consenso entre os 

autores em relação à categorização de conceitos.  

Jaime Junior (2003) apregoa a síntese descritiva, em que os objetivos da construção 

da significação de um fenômeno podem ser construídos por meio de uma descrição densa, que 

não passa por categorização de conceitos.  

Autores como Yin (1984) asseguram a existência de uma estrutura de significação 

muito mais rigorosa e sistematizada em relação à representatividade do material e à 

categorização dos conceitos.  

Neste trabalho, a categorização é um recurso metodológico qualitativo que contribui 

para captar novos conceitos em atividades de gestão da inovação nas empresas. A seguir, 

discute-se a interpretação da categorização dos conceitos. 

Nas pesquisas qualitativas, quando se emprega a categorização de conceitos, existe a 

necessidade de organização e sistematização do material, antes da etapa de interpretação. A 

interpretação é a essência da pesquisa qualitativa, embora sua importância seja vista de forma 

distinta por diferentes abordagens (FLICK, 1998).  

Na abordagem de Strauss (1987), a interpretação do material é a essência do 

procedimento empírico, que, no entanto, inclui técnicas explícitas de coleta de dados. A 

interpretação tem como função a explicação de fenômenos ou realidades. Por essa razão, 

abandona-se o processo linear de coletar os dados em uma primeira etapa, para depois 

interpretá-los. O processo pode ocorrer simultaneamente.  

A interpretação pode buscar dois objetivos opostos. Um deles consiste em revelar e 

expor enunciados ou contextualizá-los, o que normalmente leva a um aumento do material. O 

outro visa à redução do material original, por meio de categorização. Esta pesquisa reduz o 
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material original por meio de categorias (as quais serão apresentadas na sequencia desta 

seção). 

Flick (2009) ressalta que as perguntas-chave da pesquisa constituem-se em: o quê, 

quem, como, por quê, para quê e por meio do quê. Estas perguntas ajudam o pesquisador a 

reduzir o contexto em texto e o texto em categorias de análise. A análise é conduzida em 

diferentes níveis de aprofundamento. Constitui-se como importante precaução a diminuição 

da subjetividade. (FLICK, 2009) 

Se, por um lado, existem restrições da categorização de conceitos, por outro, a 

aplicação das categorias de análise já se mostra utilizada em um grande número de domínios, 

como estudos de cultura, sociologia e psicologia. A categorização no tratamento do material 

se mostra muito adequada quando as questões a serem investigadas requerem relação estreita 

com fatores sociais, como no caso da gestão da inovação nas empresas. 

O estudo qualitativo das relações entre as redes de inovação, as característica das 

empresas inovadoras e o processo de internacionalização de empresas requer a coleta de 

muitos detalhes. Estes detalhes serão explorados a seguir e, posteriormente, recuperados como 

categorias de análise.  

De acordo com Bardin (2007), as categorias obedecem a critérios de exclusão mútua, 

homogeneidade, diferentes níveis de análise, pertinência, objetividade e fidelidade. Exclusão 

mútua se define como o fato de cada elemento não existir em mais de uma divisão. A 

homogeneidade é o fato de que em cada conjunto de categorias só pode haver um registro e 

uma dimensão de análise. Inicia-se, a seguir a construção das categorias de análise teóricas. 

De acordo com Bardin (2007), as categorias teóricas previamente definidas podem 

levar a descobertas de novas categorias empíricas. No caso deste trabalho a subcategoria 

“estímulo a parcerias internacionais”, subordinada a categoria “redes de internacionalização 

de negócios”, advém da pesquisa de campo e é classificada como categoria empírica. A 

necessidade de se criar esta categoriu surgiu após a realização das entrevistas durante o 

processo de codificação das mesmas, tendo em vista a relevância que este aspecto assumiu na 

pesquisa. 

 Os textos das entrevistas transcritos serão interpretados à luz destas categorias. A 

categorização compreende, portanto, uma operação de classificação de texto com categorias.  
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Sabe-se que as subcategorias são subordinadas às categorias de análise e que podem 

ser expressas no formato de mapas, como mostra a figura 6. 

 

Figura 6 - Subcategorias subordinadas às categorias de análise 
 

 
Fonte:  Elaborado pélo Autor. 

3.9 Análise do material 

De acordo com Mattos (2006), a análise do material derivado das entrevistas não é 

apenas uma questão processual, é também uma questão de fundo epistemológico. Além de o 

pesquisador ser desafiado a captar a realidade, ele serve à pesquisa, garantindo o objetivo do 

trabalho. Os significados, à medida que vão sendo criados, retratam os fenômenos da 

pesquisa. Trata-se de uma conciliação entre a realidade e os objetivos da pesquisa.  

A análise de conteúdo tem sido muito utilizada por administradores em estudos 

organizacionais, nos últimos anos. Godoy (2005) esclarece que a análise de conteúdo é 

sinônima de uma perspectiva qualitativa da análise do discurso.  

Já Van Dijk (1999) atesta que a análise de conteúdo é uma caracterização da análise 

do discurso baseada na integração de novos desenvolvimentos, como a transdisciplinaridade, 

a descrição textual e contextual - incluindo a descrição das dimensões cognitivas -, o interesse 
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pela fala do cotidiano, pela multiplicidade dos discursos, pela conversação e pelo relato, 

aliados ao emprego de uma base teórica. 

Godoy (2006) lembra que o discurso é inerente à vida social e não deve ser analisado 

fora do contexto. Para Bardin (2007), a análise do conteúdo nada mais é do que um conjunto 

de técnicas de análises das comunicações. A homogeneização do material na transcrição das 

entrevistas e a utilização do software Atlas Ti auxiliam a sistematização no processo de 

análise, como afirma Bardin (2007). 

Esta pesquisa trabalhará a interpretação em ciclos de aprofundamento, uma vez que 

cada entrevista possibilita ao pesquisador um nível maior de densidade e profundidade nos 

temas. O material recuperado de uma entrevista será avaliado, fornecendo ao pesquisador 

pistas sobre convergências e divergências entre as entrevistas e sobre os pontos que devem ser 

retomados e explorados novamente. Este processo de interpretação das divergências e das 

ideias de difícil conciliação funciona como uma depuração, permitindo que as entrevistas 

evoluam em termos de recuperação dos problemas de pesquisa, bem como de saturação.  

Neste ponto, a dinâmica de se imergir nos problemas de pesquisa passa a contar com 

agentes externos, como especialistas no assunto. Os especialistas, com quem se compartilha a 

interpretação, podem auxiliar o pesquisador na reflexão dos pontos que mais chamam a 

atenção, como as divergências do campo com a teoria (MATTOS, 2006).  

Estes cuidados metodológicos visam a uma maioridade científica das pesquisas de 

administração com abordagem qualitativa e permitem o reconhecimento de seus resultados 

por parte de outros pesquisadores.  

A análise de conteúdo das entrevistas foi realizada, conforme recomendado por 

Bardin (2007), em três etapas: a pré-análise, a exploração do material, o tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação. 

Utilizou-se como ferramenta de análise o software ATLAS–TI: arquivo de 

tecnologia da vida das palavras e da linguagem do dia a dia (ou computer assisted qualitative 

data analysis (CAQDAS)). Este software ajuda o pesquisador a gerenciar as informações, a 

classificar e vincular as informações em níveis de abstração, a interrogar o material, a manter 

o contato direto do pesquisador com o material e a representar o conteúdo.  

Primeiramente, existe toda uma etapa de preparação, formatação e homogeneização 

das entrevistas transcritas, também chamadas de material, documentos ou unidades 

hermenêuticas. 
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Após esta fase de preparação, as unidades hermenêuticas são inseridas no ambiente 

do software e é realizada uma nova leitura, que consiste em aumentar a intimidade do 

pesquisador com os documentos. A próxima etapa é a de associar códigos aos segmentos de 

texto (categorização). O software auxilia o pesquisador a enxergar as redes semânticas que se 

criam, para posteriores construções teóricas em diversos níveis de abstração. A categorização 

compreende a classificação de elementos do texto com base em critérios previamente 

definidos (BARDIN, 2007). As categorias reúnem um grupo de unidades de registro sob um 

título genérico, agrupadas em razão de características comuns encontradas nessas unidades. 

A pré-análise e a exploração do material foram realizadas dentro do ambiente do 

software. Já o tratamento dos resultados, a análise e as inferências foram realizadas com as 

saídas propiciadas pelo software, denominadas, nesse trabalho, outputs. Estes outputs são a 

sistematização, a classificação, a vinculação e a visualização, em diferentes níveis de 

abstração, que o software apresenta do conteúdo inserido. Os outputs do software permitem 

que o ordenamento conceitual (DEMO, 2005) para interpretação fique sistematizado, 

mostrando ao pesquisador, por meio de mapas, os vínculos entre as categorias de análise dos 

fenômenos estudados, diminuindo, assim, a subjetividade do processo de interpretação. Estes 

outputs são denominados mapas conceituais, também chamados de redes semânticas. Eles 

são apresentados no capítulo de análise da pesquisa empírica e no apêndice.  

É importante ressaltar que o software, além de organizar, facilita a visualização dos 

vínculos conceituais, por meio de redes de significação. Todavia, a responsabilidade sobre a 

retratação e a interpretação da realidade dos fenômenos investigados é do pesquisador. 

Vale lembrar que não existe um procedimento único para tratamento e análise dos 

estudos qualitativos. Esse trabalho utiliza como técnica de tratamento a análise de conteúdo. 

Para Godoy (2006), os indicadores qualitativos (ou não) permitem a inferência de 

conhecimentos referentes às condições de produção e recepção das mensagens. Neste 

trabalho, as categorias e as subcategorias de análise funcionam como indicadores e a principal 

ferramenta da investigação é a capacidade de examinar do pesquisador. A interpretação é, ao 

mesmo tempo, um diálogo com o texto e com o contexto. Reside aí o cuidado de não se 

incorrer no oposto da receita dessa técnica, que seria a arbitrariedade interpretativa.  

A análise do conteúdo começa com a descrição das características do texto e termina 

com a interpretação dessas características, sendo a inferência um processo intermediário que 

permite a passagem da primeira à última etapa (Bardin, 2007). Este trabalho apresenta as 
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entrevistas transcritas no apêndice e a análise das entrevistas na seção 4, “Análise da pesquisa 

empírica”. 

Para Krippendorff (1986), a análise do conteúdo é uma técnica de pesquisa que 

permite fazer inferências replicáveis, válidas quando os dados estão no seu contexto. O autor 

propõe que sejam incluídos na análise de conteúdo os dados tal como comunicados ao 

analista, o contexto desses dados, o conhecimento do analista sobre esses dados, os objetivos 

da análise do conteúdo, as inferências, que são uma tarefa intelectual, e a validade como 

critério. Como já foi dito, a análise deve ocorrer, de acordo com o sugerido por Bardin (2007), 

em três etapas: a pré-análise; a exploração do material; e o tratamento dos resultados, 

inferências e interpretação. Para possibilitar a pré-análise, que é a fase de organização do 

material, existe a necessidade de se homogeneizar todas as entrevistas, para que estas possam 

ser inseridas no ambiente do software Atlas TI. A próxima etapa é a exploração do material, 

que consiste na inclusão das categorias de análise e na identificação das unidades de registros 

no documento, que, nessa pesquisa, também foi feita dentro do software Atlas TI. Em outras 

palavras, essa fase compreende a codificação do material. A unidade de registro nessa 

pesquisa é a unidade de significação. Codificar não só corresponde a um segmento de texto, 

mas também ao contexto desse segmento de texto.  

De acordo com Bardin (2007), as unidades de registro mais utilizadas são a palavra e 

o tema. Nesta pesquisa aplica-se o tema como unidade de registro. Segundo Bardin (2007), a 

unidade do contexto serve de unidade de compreensão para se codificar a unidade de registro. 

Essa unidade corresponde ao segmento da mensagem, cujas dimensões, superiores às da 

unidade de registro, são ótimas para que se possa compreender a significação exata da 

unidade do registro. 

Para o tema, a unidade de contexto é a frase ou a resposta completa a uma 

determinada pergunta. Na categorização, leva-se em conta a intensidade de variações 

semânticas, assim como a intensidade semântica do verbo, o tempo do verbo, os advérbios de 

modo, os adjetivos e os atributos qualitativos.  

Para Bardin, (2007), a análise de conteúdo se presta a uma abordagem qualitativa 

que recorre a indicadores que são, na maioria das vezes, suscetíveis a permitir inferências. A 

categorização compreende, portanto, uma operação de classificação de texto com categorias 

previamente definidas.  
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Conforme já foi dito, as categorias reúnem um grupo de unidade de registro sob um 

título genérico, agrupadas de acordo com características comuns encontradas nessas unidades. 

O critério de categorização pode ser semântico, com categorias temáticas e seus significados, 

pode ser sintático, lexical ou expressivo. O critério de categorização utilizado nessa pesquisa 

é o semântico. 

A última etapa da análise de conteúdo consiste no tratamento dos resultados, o qual 

permite que se destaquem informações. Nessa etapa, as informações podem ser condensadas, 

cabendo ao pesquisador dar conta do agrupamento de conceitos e da associação entre eles. 

Diante desse tratamento, é possível fazer as interpretações das mensagens.  

 

3.10 Corpus: estudo de caso Brasil Foods 

Esta pesquisa tem com objetivo estudar as relações entre as atividades de inovação 

aberta e o processo de internacionalização de empresas em redes e, portanto, as instituições 

estudadas são, necessariamente, empresas internacionalizadas ou em processo de 

internacionalização que possuam gerenciamento dos processos de inovação de seus produtos, 

serviços e modelos de negócio. Em razão de se obter necessário acesso ao material, optou-se 

por trabalhar com unidades de negócio de empresas cuja matriz localiza-se no Brasil.  

Sabe-se que um dos pressupostos da pesquisa qualitativa é a abundância e 

diversidade de fontes. A fim de se minimizar as inconsistências, buscou-se trabalhar com 

unidades de estudo internacionalizadas, cuja gestão da inovação permeie diversas áreas e 

permita abundante coleta de material. Este critério de seleção levou a uma procura dentro de 

multinacionais brasileiras internacionalizadas ou em processo de internacionalização, 

pertencentes a setores da economia em que a competitividade fosse grande o suficiente para 

que as referidas unidades pudessem obter vantagem competitiva nos processos de 

internacionalização, por meio da gestão da inovação. Diante de um quadro como esse, a 

pesquisa teria acesso aos fatores de inovação que exercem influência nos processos de 

internacionalização. 

O método de estudo de caso segue protocolos para garantia da qualidade e 

representatividade, tal como descreve Yin (2010). O critério de qualidade para escolha da 

empresa e o entrelaçamento com os objetivos da pesquisa serão aprofundados a seguir. 

Como a presente pesquisa tem por objetivo estudar as relações entre as atividades de 

inovação aberta e o processo de internacionalização de empresas em redes, o universo das 
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unidades de estudo deve ser composto por uma empresa internacionalizada ou em processo de 

internacionalização que adote práticas de inovação aberta e que trabalhe em redes. Esse 

critério de seleção leva em consideração não apenas valores organizacionais de inovação 

aberta e internacionalização em rede, mas também as crenças dos colaboradores que 

aproximam e auxiliam na resposta da pergunta desta pesquisa.  

Face às características da pesquisa qualitativa apresentadas, das necessidades 

específicas deste trabalho e do fato de se trabalhar empiricamente com uma indústria em que 

os benefícios da inovação aberta, nos processos de internacionalização, possam ser 

relacionados, optou-se por trabalhar com uma multinacional Brasileira da indústria 

alimentícia.  

Para Kegan (2008), a indústria alimentícia requerer grandes doses de adaptação e 

inovação dos produtos. Um dos primeiros fatores que distingue diferentes sociedades são as 

idiossincrasias na alimentação (KEGAN, 2008), o que incorre em inovações constantes para 

internacionalização dos mercados. Já em uma empresa de commodities, por exemplo, não 

haveria grandes doses de inovação. 

Dentre as empresas brasileiras nessas condições, optou-se por realizar a pesquisa de 

campo em unidades da Brasil Foods (Br Foods), onde o pesquisador obteve acesso a dados de 

uma grande variedade de unidades de negócios. O porte da empresa também justifica a 

escolha. A BR Foods é hoje a maior empresa global de proteínas, em valor de mercado. E um 

caso como este está dentro dos critérios de Yin (2010) para estudo de caso único ou decisivo.  

De acordo com o interlocutor privilegiado, Gláucia Cardoso Gomes, gerente 

executiva de marketing, os stakeholders das diversas unidades de negócio da Br Foods têm 

suas crenças e valores convergentes com a proposta da pergunta de pesquisa. Segundo seu 

depoimento, a inovação aberta é excelente oportunidade para as diferentes unidades de 

negócio trazerem seus stakeholders para dentro da estratégia, o que facilita os processos de 

internacionalização da corporação. Gláucia Gomes afirma que, no momento em que se “abre 

a inovação” e “se abre para inovação externa”, permite-se que diferentes culturas e 

informações importantes sobre tendências adentrem a corporação e façam parte do desenho 

estratégico das diversas unidades de negócio. O fato de se trabalhar com diferentes unidades 

de estudo de uma mesma corporação permite fazer analogias dentro de um eixo comum, 

tornando possível avaliar as influências da gestão da inovação aberta entre produtos, serviços, 

processos e modelos de negócio. E esta avaliação é muito pertinente, uma vez que é função 
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primordial da inovação diferenciar produtos, serviços, processos e modelos de negócio, para 

que ocorra ganho de vantagem competitiva na internacionalização.  

Para que seja possível a interpretação de como a inovação e a adaptação de produtos, 

processos, serviços e modelos de negócio influenciam os processos de internacionalização, 

faz-se necessário trabalhar com unidades sociais com dispersão global. Desta maneira, a 

grande dispersão geográfica de internacionalização, com suas diferentes sociedades, com 

padrões de alimentação desiguais, que requerem intensiva inovação, poderá ser interpretada e 

analisada.  

A Brasil Foods nasceu em 1999, com a aquisição da Sadia pela Perdigão. Em 1934 

deu-se origem à Perdigão, com a inauguração de um armazém de secos e molhados. Em 1994, 

um grupo de fundos de pensão assumiu o controle da Perdigão. Em 2000 e 2001, a Perdigão 

adquiriu o controle da Batavo Carnes e iniciou um processo de diversificação. No ano de 

2002 foi inaugurado o escritório da Perdigão em Dubai, marco do processo de 

internacionalização da empresa. Em 2006 a empresa adquiriu a Batávia Lácteos (Batavo), 

dando seguimento ao processo de diversificação. Em 2006, a Perdigão estreou no Novo 

Mercado da Bovespa, símbolo das empresas com elevada governança coorporativa. Em 2007, 

a empresa adquiriu a Plusfood, holandesa, e prosseguiu com seu programa de 

internacionalização. 

A Brasil Foods propicia o estudo de diferentes unidades de negócio, regidos sob o 

eixo comum da indústria alimentícia. O acesso ao mercado externo se dá por meio do 

departamento de marketing global, localizado no Brasil, responsável por 110 países, 

subdivididos em macro regiões: Japão, África e Américas, Eurásia, Europa e Oriente Médio.  

A Brasil Foods possui escritórios em 18 países e exporta para mais de 110 países, 

tornando legítima a escolha baseada na multiplicidade de mercados a serem atingidos pelo 

processo de internacionalização.  

De acordo com todas as razões ligadas à abundância de fontes e à variedade nas 

unidades de estudo, o porte da Brasil Foods (BR Foods) possibilita diversificar as fontes para 

que possíveis inconsistências na coleta do material de campo possam ser identificadas no 

tratamento do material. A empresa possui subdivisões em unidades de negócio, como mostra 

a figura 7.  
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Figura 7 - Estrutura organizacional da BR Foods 

 
Fonte: BR FOODS, 2010. [Departamento de inovação].  
 

O Departamento de Mercado Externo (ME) é subdividido em: produtos com 

processamento, mas sem beneficiamento, definido pela empresa como “in natura”; e produtos 

elaborados, processados e congelados. São considerados produtos in natura cortes de aves, 

suínos e bovinos. Produtos elaborados são produtos que passaram por pelo menos um 

processo industrial e receberam algum tipo de aditivo, como temperos. São considerados 

produtos processados aqueles que passaram por mais de um processo industrial. Os produtos 

congelados são aqueles congelados que não se enquadram no in natura, elaborado e 

processado, como, por exemplo, a pizza. 

As unidades da BR Foods, no Brasil, estão divididas em vinte e quatro unidades de 

negócio ligadas a carnes, quatorze unidades ligadas a lácteos, uma ligada a margarina, 

totalizando trinta e nove unidades industriais. No exterior, há quatro unidades, sendo três 

ligadas ao processamento de carnes e uma ligada ao processamento de queijo. De acordo com 

a Diretoria de Inovação da BR Foods, os processos de inovação, assim como os demais 
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processos da companhia, são únicos e funcionam sob um regime integrado, denotando estudo 

de caso único. 

A BR Foods entende inovação não apenas como tecnologia, mas também sob o 

ponto de vista da contribuição do capital humano através de processos estruturados. Neste 

ponto, observa-se convergência entre a maneira com que a empresa e esta pesquisa entendem 

inovação e gestão da inovação. Estas dimensões simbólicas do universo organizacional foram 

sumarizadas pelo interlocutor privilegiado desta pesquisa, Gláucia Gouveia, gerente executiva 

de inovação e marketing. De acordo com ela, o alinhamento entre esta pesquisa, os valores 

dos interlocutores que vão gerar o material de campo e a visão coorporativa da empresa 

convergem, já que ela acredita que a inovação pode acontecer em qualquer área da empresa, 

aproveitando-se a criatividade das pessoas operacionais e de alta gerência. Esta crença 

estende-se à maneira de atender os mercados, por meio dos clientes e ao jeito de atuar com 

parceiros. A organização estimula e promove a cultura da inovação. A inter-relação destes 

agentes na gestão da inovação pode ser observada, esquematicamente, na figura 8 a seguir: 

 

Figura 8 - Resumo da gestão da inovação na BR Foods 

 
Fonte: BR FOODS, 2010. [Departamento de inovação]. 
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A interpretação da multiplicidade de materiais, qualitativamente representativos, 

abrirá possibilidades para possíveis aprofundamentos em novos estudos, como a comprovação 

de hipóteses construídas nesta pesquisa exploratória. E para que este resultado seja atingido, é 

preciso que o conceito de inovação abarque aspectos da gestão, contemplando as categorias 

de análise já citadas, como aquelas que levam em conta representações do capital humano 

como investimentos na gestão de pessoas, organização hierárquica de trabalho horizontal, 

organização e gerenciamento do trabalho colaborativo das redes, investimentos no 

desenvolvimento do capital humano, gestão do conhecimento, ambiente organizacional 

flexível, habilidades de coordenação e desenvolvimentos em diferentes unidades de negócio, 

utilização de equipes multidisciplinares e estrutura horizontal sem fortes amarrações 

hierárquicas. A gestão da inovação na organização inovadora não se restringe ao 

desenvolvimento tecnológico, envolve também a administração de processos criativos.  

A empresa inovadora, de acordo com Bolwijn e Kumpe (1990), é capaz de suplantar 

a concorrência com sabedoria. E os conhecimentos podem se originar em todas as áreas da 

empresa, uma vez que a organização tem a capacidade de capitalizar este potencial 

intelectual. Além disso, a empresa inovadora é flexível, na medida de ser capaz de alterar as 

linhas de comando das equipes multidisciplinares, dependendo do estado das atividades dos 

projetos.  

Bolwijn e Kumpe (1990) acreditam que um clima organizacional inovador pode ser 

criado e mantido pela criação de medidas simples, como a contratação de indivíduos 

dissidentes do estilo da empresa, as políticas que diminuem a hierarquia e a comunicação 

diagonal.  

O Centro das empresas inovadoras são as pessoas. O know-how do fator humano 

determina a contribuição e não a posição hierárquica ocupada. O peso do know-how é tão 

grande que os funcionários das empresas inovadoras têm dupla carreira, a de gerência e a 

científica. Esta estratégia muitas vezes elimina tensão entre expertise e hierarquia.  

É importante reafirmar, aqui, a coerência entre aspectos da literatura de suporte sobre 

os fenômenos de inovação e internacionalização em rede, aspectos das categorias de análise 

propostas e aspectos da visão que a empresa foco do estudo de campo traz acerca de inovação 

e da cultura dos colabores desta instituição. Esta visão comum sobre inovação possibilitará a 
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apresentação de reflexões sobre os significados e as contribuições da inovação aberta para os 

processos de internacionalização da BR Foods. 

A pesquisa de campo é justificada pelo problema da pesquisa: interpretar, por meio 

de detalhes, as relações entre inovação aberta e internacionalização, ou seja, analisar como as 

redes de inovação influenciam os processos de internacionalização.  

Esta interpretação é limitada ao relato dos gerentes e demais materiais secundários, 

todavia, dá luz a novas perspectivas de como se tratar a relação destes fenômenos, ainda 

pouco estudados. A pesquisa de campo ainda ajuda a enxergar a inovação não unicamente 

como inovação tecnológica, aprofundando as questões acerca das empresas inovadoras.  

Como visto na seção 2.4, os processos de internacionalização de empresas podem 

utilizar as redes de inovação como alavanca. As entrevistas em profundidade vão fornecer 

informações ricas, em detalhes, para que se possam identificar os mecanismos pelos quais as 

redes de inovação interagem nos processos de internacionalização.  

Os interlocutores das entrevistas temáticas contemplam os critérios desta pesquisa 

qualitativa. A seguir, serão apresentadas as unidades da empresa, com nome e cargo dos 

entrevistados.  

Dentro de uma mesma companhia, há diferentes unidades fabris, com diferentes 

linhas de produtos, definidas como unidades de negócios. É importante ressaltar que a 

unidade de negócio Mercado Interno (MI) de carnes é uma área que se subdivide em 

diferentes unidades de negócios, de acordo com a categoria de produto. As diferentes 

unidades de negócios com diferentes categorias de produtos são: congelados, frios e 

presuntaria, embutidos, in natura e comemorativos.  

A relação entre MI de carnes e Mercado Externo (ME) de carnes se dá no processo 

de divisão dos mercados externos: Japão, África e Américas, Eurásia, Europa e Oriente 

Médio. Diante desse cenário, é importante para a pesquisa de campo que o pesquisador tenha 

contato com as áreas MI de carnes, que darão informações acerca das diferentes unidades de 

negócio, e ME de carnes, que fornecerão o panorama de atuação nos processos de 

internacionalização.  

Responderam às perguntas das pesquisas os seguintes executivos:  

• Gláucia Gouveia -  Gerente Executiva de MKT e Inovação - MI Carnes             

• Marcelo Assaf  -  Gerente Executivo de Marca e Inovação - MI Carnes 

• Roberta Morelli -  Gerente Executiva de Marca e Inovação - MI Lácteos 



 

 
 

84

• Fábio Camparini -  Gerente Executivo de MKT - ME Carnes           

• César Ortiz  -  Diretor de Planejamento Estratégico - Y&R (agência) 

 

O interlocutor privilegiado foi, como já citado, Gláucia Cardoso Gomes, Gerente 

Executiva de MKT. 

As entrevistas realizadas com estes executivos serão tratadas no capítulo seguinte. 

É importante ressaltar que a junção das operações da Sadia e da Perdigão (na Br 

Foods) está em curso, juntamente com a evolução desta pesquisa, e que nomenclaturas, áreas 

e subdivisões podem sofrer alterações. Na data da redação deste capítulo, o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica já havia aprovado a fusão das empresas, com algumas 

restrições.  
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4 ANÁLISE DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

4.1 Descrição, interpretação e análise 

Esse capítulo tem o objetivo de analisar o material de campo, fundamentando-se nas 

categorias de análise teórico-empírica. Esta análise possibilitará a discussão de pontos em 

consonância e pontos em discordância com as teorias vigentes e a sistematização da pesquisa 

empírica, que permitirá a elaboração de proposições teóricas (as quais serão apresentadas na 

seção 4.3). 

O percurso pelos níveis de abstração conceitual da análise empírica é apresentado na 

figura 9, para ilustrar esta trajetória.  

 

Figura 9 - Percurso nos níveis de abstração conceitual da análise empírica 
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Fonte:  Elaborado pelo Autor. 

Inicia-se o capítulo com as explicações sobre a coletas de dados; em seguida, é feita 

a análise dos dados propriamente dita.  

A coleta de dados obedece a alguns procedimentos. As entrevistas pessoais foram 

conduzidas de maneira aberta, semiestruturada, e foram gravadas e acompanhadas por 

algumas notas (escritas), em seguida, foram transcritas. Os entrevistados autorizaram as 

gravações, o que permite que algumas imprecisões nas anotações sejam eliminadas ou 

corrigidas, ampliando-se a possibilidade de acesso público aos resultados, com um grau de 

detalhamento maior (GODOI, MATTOS, 2006). Conforme já descrito no capítulo 

“metodologia”, todos os executivos fazem parte da BR Foods. As entrevistas foram realizadas 

na sede da empresa, situada à Rua Hungria, 1400, CEP 01455-000, São Paulo.  
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Conforme sugerido por Bardin (2007), os textos das entrevistas foram sintetizados, 

eliminando-se repetições e trechos que não seriam relevantes para os objetivos da pesquisa. 

Foram excluídos também os trechos iniciais e finais das entrevistas, como apresentações e 

saudações. Também foram suprimidos os elementos empregados apenas para manter a 

conversação, tais como, elementos ambíguos, redundantes e algumas contradições ou 

comentários sobre outras empresas do setor.  

Os trechos que resultaram dessa preparação foram categorizados pelo autor, de 

acordo com os seguintes temas: processos de inovação, equipes, inovação aberta, rede de 

inovação externa, flexibilidade organizacional, redes de internacionalização de negócios. 

Esses temas constituem categorias de análise que foram fundamentadas na teoria. O principal 

critério de categorização foi o semântico. As subcategorias de análise (códigos) estão 

vinculadas às categorias de análise (família de códigos).  

Cada uma das entrevistas analisadas será apresentada com as devidas inferências, 

com um quadro resumo das categorias de análise e das subcategorias que constaram na 

entrevista e um quadro resumo das categorias de análise e das subcategorias mais recorrentes. 

Após estes quadros são apresentados os mapas conceituais (outputs) do Atlas TI. Esta análise 

das entrevistas, então, é consolidada, dando origem às proposições teóricas. 

A transcrição das entrevistas, já codificadas no Atlas TI, são apresentadas no 

apêndice. 

 

4.1.1 Entrevista com Fábio Camparini - Gerente Executivo (mercado externo - Carnes)  

Fábio Camparini inicia a entrevista dizendo que, embora permaneça no Brasil, conta 

com uma equipe direta matricial no resto do mundo, que responde diretamente a ele e a um 

diretor do mercado. Essa equipe, por sua vez, possui pessoas de diversas áreas, tais como 

marketing, trade e comercial.  

É importante observar que essas declarações são de extrema relevância, na medida 

em que respondem e elucidam antecipadamente questões que seriam levantadas, a saber: as 

relações são horizontais e, portanto, fazem parte de uma categoria de análise chamada equipe, 

nessa pesquisa. 

 O entrevistado esclarece que se reporta diretamente ao vice-presidente de mercado 

externo. Assim, nota-se a presença da alta direção nos processos de inovação para a 

internacionalização.  
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O entrevistado prossegue afirmando que as equipes são multidisciplinares e que essa 

geração de conhecimento funciona tanto na área internacional da empresa quanto na matriz 

brasileira. Ele revela, por exemplo, que, durante o ano de 2011, esteve em mais de 30 países, 

tendo trabalhado diretamente com as equipes de negócios desses países nos projetos de 

inovação. Segundo ele, muitas vezes, esses projetos saem com direção do Brasil e execução 

no exterior, outras, com direção dos mercados externos e execução no Brasil.  

Todas essas afirmações evidenciam que existem processos formais de inovação e que 

a geração de conhecimento está disseminada na companhia; denotam, igualmente, que a 

empresa vale-se da técnica de inovação aberta, pois tem acesso a fontes externas de inovação, 

compartilhando informações entre as diversas unidades de negócios e funcionando numa 

cultura de rede aberta com possibilidade de alteração da linha de comando do projeto, já que 

as relações são horizontais e matriciais. Essas revelações também deixam claro que há 

compartilhamento intraorganizacional, com estabelecimentos de laços e redes de 

relacionamentos externas na internacionalização de negócio. 

Camparini informou que as equipes são muito heterogêneas e que, dentre as pessoas 

destinadas ao mercado externo, na área de inovação, aproximadamente 150 cuidam não 

apenas da inovação, mas também da busca por novas oportunidades (de inovação). Esses 

dados permitem inferir que as equipes são, de fato, multidisciplinares.  

O entrevistado também esclarece que a macro estratégia é feita no Brasil, sendo, em 

seguida, cascateada para os outros mercados; afirmação da qual se deduz que a inovação 

internacional está associada à estratégia.  

Nosso interlocutor salienta ainda que as decisões são tomadas em conjunto e partem 

das equipes dos mercados internacionais, sendo analisadas junto com as equipes da matriz, ou 

seja, são consensuais. Deste modo, o entrevistado indica que essas políticas diminuem a 

hierarquia. Deve-se sublinhar, portanto, que essas alianças denotam, nessa pesquisa, a 

categoria de análise de inovação aberta via compartilhamento interorganizacional com 

cooperação, algumas vezes, e com redes de inovação que utilizam parceiros com interações 

mais estratégicas do que operacionais.  

Nesse momento da entrevista, Fábio traça um panorama histórico da empresa, no que 

diz respeito à inovação. Segundo ele, a companhia se encontra hoje numa fase de aprendizado 

e pode inovar muito mais, precisando, para isso, que essa inovação aconteça e não se perca no 

dia-a-dia. Por esse motivo, são criados programas que favorecem o fluxo de informação.  
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Vale lembrar que os programas, nessa pesquisa, são analisados na categoria de 

análise de processos de inovação. Já a questão relacionada à aprendizagem é analisada na 

categoria de análise de rede de internacionalização de negócios.  

No caso da indústria alimentícia, há um outro problema levantado por Camparini, 

que se refere à barreira à entrada nos mercados internacionais e à questão da inovação para as 

adaptações de produtos, por se tratarem de mercados muito regionalizados. Para ele, a 

aprendizagem desempenha papel fundamental na alavancagem das redes de 

internacionalização de negócios e, muitas vezes, se dá com parceiros externos. O entrevistado 

atesta, ainda, que existe uma estratégia de execução muitas vezes alimentada na ponta do 

mercado internacional. 

Quando questionado sobre como obter informações no exterior, como colher dados a 

respeito dos consumidores quando a empresa não tem estrutura para tanto nos mercados 

internacionais, Fábio explica que a empresa usa consultorias e agências de propaganda e de 

pesquisa, que detenham essas informações; o que mostra, mais uma vez, que ela emprega a 

técnica de inovação aberta para o estabelecimento de relacionamento, criando redes de 

inovação externa com cooperação entre companhias.  

O entrevistado revela que as redes de internacionalização de negócios dependem das 

redes de relacionamentos e da abertura nas relações. Ele também afirma que, muitas vezes, 

existem até estímulos para essas parcerias internacionais, pois as fontes externas de inovações 

e o compartilhamento interorganizacional facilitam muito a interconexão e fazem com que 

uma informação de qualidade possa ser obtida. 

Quando perguntado se esse modelo funcionava para todos os países, o entrevistado 

explica que existem variações de região para região e que, muitas vezes, para que as parcerias 

possam ser estabelecidas, deve haver confiança na empresa e no parceiro. Com isso, o 

interlocutor novamente evidencia que, em se tratando de redes de relacionamento 

internacionais, deve existir confiança, para que haja compartilhamento de informações e 

aprendizagem, ou seja, o compromisso nessas relações é muito importante.  

O entrevistado ressalta, mais uma vez, a importância da aprendizagem, citando um 

exemplo curioso, vivenciado na África do Sul: no posicionamento de uma das marcas, existia 

a palavra ritual, tendo sido levada para os demais mercados; especificamente no caso da 

África do Sul, a palavra ritual não era bem-vinda, porque estava associada ao ritual de magia 
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negra, assim, não iria funcionar para produtos alimentícios. Uma vez feita essa aprendizagem, 

a empresa buscou se certificar se isso seria um empecilho para os demais mercados.  

Vale lembrar que esse dado foi obtido com base na existência de uma rede de 

relacionamentos, ou seja, a própria rede propiciou a aprendizagem, servindo para levar para 

fora uma informação que chegou de fora, tendo sido centralizada na matriz com o objetivo de 

poder testá-la em inúmeros outros mercados.  

Aprofundando um pouco mais a conversa com o entrevistado, foi levantada a 

questão da aprendizagem, não apenas relativa à comunicação, mas também relacionada ao 

produto. Camparini esclareceu que, nesse quesito, a questão é totalmente diferente, porque 

não se trata apenas de cultura, mas de legislação. Citou como exemplo o fato de que, na 

Argentina, a farinha homologada pelos órgãos de saúde é uma farinha diferente da farinha 

utilizada no Brasil, e o enriquecimento desta não permite que o mesmo produto seja usado no 

Brasil. Segundo afirmou, as redes internacionais de negócios funcionam justamente para que 

essa aprendizagem possa ser compartilhada na rede e fique disponível, inclusive para outros 

mercados.  

Ao aprofundar um pouco mais a questão, Camparini considera que, para os produtos, 

não se trata apenas de legislação, mas de aspectos culturais, como no caso do tempero. Um 

tempero que pode funcionar na Argentina não funciona no Brasil. Segundo declarou, a 

construção de redes de inovação externa, ao propiciar dinamismo nas trocas, favorece 

bastante a inovação de produtos. O interlocutor prosseguiu explicando técnicas de inovação 

aberta, tais como o acesso a fontes externas de inovação para capturar valores e ideias, 

tornavam-se muito importantes. O próximo passo seria o compartilhamento dessas 

informações dentro da empresa, por meio de técnicas de inovação aberta com redes de 

cooperação.  

Quando perguntado sobre como todas essas inovações solicitadas pelos mercados 

locais eram executadas, o entrevistado assegurou que a empresa estava aprendendo a realizá-

las, porque o processo era demasiadamente complexo: primeiramente, a empresa deveria 

capturar esses valores e ideias - valores e ideias, aliás, que fazem parte de técnicas de 

inovação aberta -, colocando, assim, os processos de inovação do fluxo dessas informações 

para dentro da empresa. Posteriormente, as inovações deveriam estar disponíveis para a 

empresa como um todo, numa rede de compartilhamento e cooperação, ou seja, deveria 

convergir na abertura das relações das redes internacionais de negócio, fazendo disso um 
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ciclo, no qual a inovação aberta alimentasse as redes de internacionalização, que apontavam 

para a inovação aberta.  

O entrevistado ponderou, ainda, que a complexidade dessas questões, muitas vezes, 

era de ordem operacional e de técnica de desenvolvimento de produtos, uma vez que a cadeia 

de proteínas era extremamente competitiva e capaz no Brasil, devido aos custos muito 

favoráveis para se produzir proteínas no país, além do vasto conhecimento. Todavia, segundo 

afirmou, existem as dificuldades técnicas de processos, o que representa, muitas vezes, um 

impedimento às inovações.  

Quando questionado sobre as decisões de inovações do produto, Fábio respondeu 

que essas decisões deveriam estar na ponta, muito próximas aos mercados consumidores 

internacionais, pois os membros das equipes dos mercados internacionais têm mais acesso às 

fontes externas de inovação, e, com uma cultura de rede aberta, podem levar essa 

aprendizagem para o interior da empresa. Essa afirmação reforça o importante elo existente 

entre a inovação aberta e as redes de internacionalização de negócios. O entrevistado ainda 

atesta a importância do compartilhamento dessas aprendizagens dentro da empresa como um 

todo, transversalmente. 

A título de ilustração, o interlocutor citou outro exemplo interessante, buscando 

demonstrar como o compartilhamento facilita a inovação, seja no produto, na embalagem, no 

design ou na comunicação. Ele explica que a Sadia, no Brasil, tem um posicionamento de 

tradição e que, na Itália, isso nunca funcionaria, pois um produto de tradição deveria levar um 

nome italiano. Além disso, um produto de tradição, na Itália, também deveria ser composto 

por carboidratos e não por proteínas. Desse modo, concluiu dizendo que uma cultura de rede 

aberta favorece o fluxo de informação dentro da empresa.  

O entrevistado explicou que a inovação está associada à estratégia macro da 

companhia, mas que a captura de valores e ideias deve ocorrer de maneira aberta, a fim de 

poder-se aproveitar as oportunidades locais de cada mercado, na questão da 

internacionalização dos negócios. Ele também esclareceu que as distâncias entre as unidades 

de negócios internacionais e as unidades de negócio no Brasil estão diminuindo pouco a 

pouco.  

Neste momento da entrevista, Camparini revelou ser fundamental para a empresa ter 

processos de inovação que captem valores e ideias a respeito dos mercados locais, a fim de 

trazer para dentro da empresa esse aprendizado e poder compartilhá-lo com as demais 
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unidades de negócio, tornando-a uma empresa conectada. Mais uma vez, o entrevistado 

associou inovação aberta à captura de valores e ideias externas e ao compartilhamento desses 

valores dentro da companhia, ressaltando a questão da flexibilidade na inovação. Ele afirmou, 

ainda, que a rede de relacionamentos vai mostrar ao mercado local a maneira de se fazer a 

inovação e explicou quais os detalhes para se atender a esse mercado; o que vai importar é a 

execução da estratégia o (grade line) geral da marca. Desse modo, fica claro que o ambiente 

favorável à inovação internacional funciona com normas menos rígidas.  

Quando perguntado se a companhia usava parceiros, agências, birôs de pesquisas ou 

escritórios internacionais, o entrevistado explicou que a aprendizagem se dava na ponta e que 

tinham total liberdade para pesquisar ou utilizar outros parceiros nessa aprendizagem, nessa 

troca de conhecimento, desde que houvesse confiança.  

Essas considerações comprovam que o acesso a fontes de informações externas 

também esta ligado à questão de flexibilidade organizacional com liberdade e autonomia, 

gerando boa qualidade na aprendizagem, para posterior compartilhamento entre o parceiro 

contratado e a empresa, havendo cooperação entre as organizações, que é uma das técnicas de 

inovação aberta.  

O entrevistado esclareceu que existem programas que favorecem o fluxo das 

estratégias da companhia e que as pontas internacionais de trabalho vão se utilizar dessas 

redes de relacionamento para que a matriz as ajude na execução, quando não forem capazes 

de fazê-lo.  

Surge, nesse ponto da entrevista, uma nova associação entre os processos de 

inovação que favorecem o fluxo e as redes de internacionalização de negócios. Mais uma vez, 

o interlocutor esclarece que a cultura de rede aberta, com acesso a fontes externas de 

inovações e a capturas de valores e ideias, propicia inovação e que, para que isso aconteça, a 

inovação deve estar associada à estratégia, havendo, assim, flexibilidade dentro da empresa, 

para que as unidades de negócios internacionais estejam afiliadas mais a estratégia do que a 

detalhes operacionais. 

O entrevistado explicou que essa cultura de interconexão no Brasil já nasce dentro da 

companhia, devido a questões de dimensão do país e de complexidade de operação diante da 

magnitude da empresa. Ele também explicou que estão tentando levar esse modelo para os 

mercados internacionais, fazendo, assim, um espelho dessa cultura de interconexão fora do 

Brasil também.  
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Quanto à questão de relacionamento versus processo, o entrevistado demonstrou 

muita segurança ao afirmar que havia processos, mas que havia muito relacionamento, 

sobretudo no tocante ao conhecimento. Ele afirmou que as redes de internacionalização de 

negócios, o estabelecimento de laços e a criação de redes eram essenciais e que isso ocorria 

com mais facilidade quando havia liberdade e autonomia, pois era muito difícil fazer 

inovações e possibilitar que toda a aprendizagem se transformasse em inovações, numa 

empresa onde os processos são muito complicados de serem alterados. Por isso, o máximo de 

informação possível deve ser utilizado num estabelecimento de redes de negócios 

internacionais. As informações e o compartilhamento interorganizacional nas redes de 

internacionalização são de suma importância.  

O entrevistado mostrou-se ainda muito seguro ao dizer que, na internacionalização, o 

compartilhamento interorganizacional não é suficiente, que a aprendizagem com parcerias 

externas é de extrema relevância e que a companhia começa a executar esse tipo de estratégia, 

agora, com mais frequência. 

 

Quadro 4 - Resumo das categorias e subcategorias de análise reconhecidas na 
entrevista 

 

Resumo das categorias de análise e das subcategorias reconhecidas na entrevista: 

 

CATEGORIA  

( FAMÍLIA DE 
CÓDIGOS) 

 

 

SUBCATEGORIAS 

(CÓDIGOS) 

 

Processos de Inovação 

 

Associação entre inovação e estratégia 

Neutralização de rejeições 

Presença da alta direção 

Processo de seleção de ideias 

Programas que favorecem o fluxo de ideias 

Sistemas de gerenciamento da inovação 



 

 
 

94

 

Equipes 

 

Geração de conhecimento disseminado em todas as áreas 

Políticas que diminuem a hierarquia 

Presença de equipes multidisciplinares 

Relações horizontais 

Inovação Aberta Acesso a fontes externas de inovações 

Alianças 

Captura de valores e ideias 

Compartilhamento inter-organizacional 

Cultura de interconexão 

Cultura de rede aberta  

Redes de Inovação 
Externa 

Cooperação externa 

Estabelecimento de relacionamentos externos 

Interações estratégicas entre empresas mais do que 
processos 

Flexibilidade           
Organizacional 

Alterar linha de comando de projetos 

Ambiente favorável à inovação com normas menos rígidas 

Liberdade e autonomia 

 

Redes de 
Internacionalização de 

Negócios 

 

Aprendizagem 

Compartilhamento 

Compromisso nas relações 

Estabelecimento de laços 

Estabelecimento de relacionamentos externos 

Redes de relacionamentos 
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Quadro 5 - Resumo das categorias de análise e das subcategorias mais relevantes  
 

Resumo das categorias de análise e das subcategorias mais relevantes2: 

CATEGORIA  

( FAMÍLIA DE 
CÓDIGOS) 

SUBCATEGORIAS 

(CÓDIGOS) 

Processos de Inovação Processo de seleção de ideias  

Equipes Presença de equipes multidisciplinares  

Inovação Aberta Compartilhamento inter-organizacional 

Cultura de interconexão 

Cultura de rede aberta  

Redes de Inovação Externa Cooperação externa 

Redes de 
Internacionalização de 

Negócios 

Aprendizagem 

Compartilhamento 

 

 

4.1.2 Entrevista com César Ortiz - Diretor de planejamento estratégico da Young & Rubicam  

O entrevistado conta que, ainda no tempo da Perdigão, antes da fusão com a Sadia - 

empresa essa que passou a se chamar BR Foods -, houve uma procura, por parte da 

companhia (Perdigão), de um parceiro que possibilitasse a expansão internacional dos 

negócios. Esse parceiro deveria ser mais internacionalizado do que a Perdigão e possuir 

ramificações em países dos quais a empresa tivesse pouco conhecimento. Considerando todos 

esses aspectos, o parceiro escolhido foi uma agência global, a Young & Rubicam.  

Ao buscar um parceiro, a preocupação da empresa Perdigão era conhecer o mercado 

local e fazer inovações locais, procurando, ao mesmo tempo, manter o DNA da marca. É 

interessante observar que a empresa procurou um parceiro, o que, de antemão, denota que a 

inovação aberta já fazia parte dos procedimentos da companhia, dentre os quais citamos: 

                                                 
2 Esclarecemos que as subcategorias consideradas “mais relevantes”, nesta pesquisa, foram, ao mesmo tempo, as 
mais recorrentes e mais importantes. As mais recorrentes foram as mais frequentes e mais importantes foram 
aquelas que os entrevistados deram muito destaque.  
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proposições de aliança, compartilhamento interorganizacional, cooperação entre organizações 

e estabelecimento de relações externas para redes de negócios internacionais; sem contar a 

abertura das relações, a confiança e o estabelecimento de relações externas de acordo com as 

escolas de internacionalização e redes. 

De acordo com Cesar Ortiz, a parceria aconteceu da seguinte maneira: a Perdigão 

procurou a agência e, nos locais em que esta agência não possuía braços ou filiais, coordenou 

- através dos seus escritórios regionais -, um processo de contratação de outros parceiros, para 

que estes pudessem levantar informações sobre os consumidores.  

Essas informações seriam muito importantes para que os projetos de inovação (e a 

relação com os novos consumidores) pudessem ser desenvolvidos. Esse fato, por si só, 

demonstra a existência de compartilhamento interorganizacional e de cooperação externa, a 

ponto de o parceiro subcontratar outro parceiro externo, constituindo uma rede de negócios 

internacionais.  

A maneira com que esse processo foi conduzido indica claramente uma ligação entre 

a inovação aberta e as redes de internacionalização de negócios. A inovação estava sendo 

associada a uma estratégia, já que era consensual entre os parceiros o fato de as 

subcontratações serem, ao mesmo tempo, uma ação da agência e da empresa. Isso indica, 

também, que havia muito compromisso nas relações e muita confiança nessas redes 

internacionais de negócios.  

Assim, juntamente com o parceiro da empresa, a agência Young & Rubicam, foi 

elaborado um plano estratégico, juntamente com as unidades regionais de planejamento, tanto 

da empresa quanto dos parceiros, a fim de conduzir o conhecimento profundo do consumidor, 

importante para o desenvolvimento e a obtenção dos projetos de inovação. Este fato ilustra a 

ligação entre a inovação aberta e as redes de internacionalização, evidente no gerenciamento 

dessa inovação e no estabelecimento desses laços e dessas parcerias.  

É interessante observar também que, por meio desses parceiros, as ideias tanto de 

melhorias dos produtos quanto de adaptações e de inovações chegavam à empresa; o que 

revela o quanto a inovação aberta havia sido importante nesse processo e como o acesso às 

fontes externas de inovação e a essa cultura de rede aberta auxiliava o processo de inovação 

na internacionalização.  

O entrevistado declarou também que, muitas vezes, as inovações sofriam adaptações 

locais, justamente para atenderem ao mercado de maneira mais oportuna; deixando claro que 
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havia liberdade e autonomia, dentro da empresa, para se fazer inovações internacionais. Neste 

caso, é possível reconhecer que a empresa entendia que o parceiro conhecia mais sobre o local 

que estava sendo atendido do que ela própria. 

César Ortiz esclareceu, ainda, que as rejeições observadas eram resistências 

operacionais naturais, devidas, em grande parte, à complexidade da operação. Na verdade, 

não havia muito o que neutralizar em relação às rejeições; as inovações eram bem vindas e as 

dificuldades decorriam da magnitude operacional.  

O interlocutor relatou que os departamentos da empresa que participavam desses 

projetos de inovação e internacionalização eram o departamento de marketing, o de 

desenvolvimento e o departamento regional internacional. Este fato vem a comprovar que a 

inovação estava no tecido geral da empresa e que o know-how determinava a contribuição. 

Isso também significa que essas equipes eram multidisciplinares e que, nesse processo, a 

agência também estava envolvida; o que demonstra, igualmente, que havia cooperação entre 

as organizações, compartilhamento interorganizacional e uma cultura de rede aberta da 

inovação aberta estabelecendo as ligações necessárias com as redes de internacionalização de 

negócios. A empresa necessitava de seu parceiro para poder aprender com os mercados locais 

e implementar as inovações.  

Ortiz contou ainda que, em algumas ocasiões, quando uma mudança deveria ser 

efetuada por conta dos mercados locais, ou quando uma inovação deveria ser feita para 

atender aos mercados locais, as pessoas dentro da empresa precisavam ser convencidas da 

necessidade dessas modificações. Segundo relatou, a maneira de se neutralizar essa rejeição 

era persuadi-las de que o DNA da marca, que era bem sucedida, não seria alterado e se 

atenderia a uma demanda de inovação local. Esse fato também demonstra como a cultura de 

rede aberta, própria da inovação aberta, facilitou o processo de internacionalização de 

negócios.  

O entrevistado ainda esclareceu que o próprio nome da empresa, muitas vezes, teve 

que ser mudado, para atender às demandas do mercado local. Ele citou como exemplo o 

interessante fato de que, na Rússia, a marca Perdigão precisou ser chamada de “Perdix”, uma 

vez que na língua russa não existe o fonema “ão”. Esse é outro fato que elucida como a 

cooperação entre as organizações, nessa cultura de interconexão da inovação aberta, 

possibilitou uma aprendizagem com os mercados locais e como essa aprendizagem foi 

compartilhada com toda a empresa, impulsionando a internacionalização.  
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O entrevistado declarou também que havia sistemas de gerenciamento de inovação e 

processos para esse trabalho que começavam com um plano. E, ao falar de plano de inovação, 

o interlocutor deixa claro que este plano associava inovação a estratégia e que a estratégia, por 

sua vez, estava ligada à internacionalização.  

O diretor de planejamento esclareceu, ainda, que todo esse conhecimento, esse 

compartilhamento entre as organizações - e também dentro da própria BR Foods -, muitas 

vezes, aconteceu de forma virtual, com a criação de uma rede, em sua concepção mais 

contemporânea: muitas vezes foi utilizada uma rede virtual, com ajuda da Internet e dos 

computadores. Este fato mostra que havia estabelecimentos de laços de relacionamentos 

externos e internacionais nessas parcerias e que todos eram propiciados pelas redes virtuais.  

O interlocutor declarou que a inovação internacional estava associada à estratégia, 

uma vez que o nome, a embalagem e os produtos eram planejados até a implementação. Esse 

processo, de acordo com o entrevistado, funcionava bem. O entrevistado ainda manifestou sua 

opinião ao afirmar que esse estímulo às parcerias internacionais fazia com que a estratégia de 

inovação funcionasse melhor.  

O entrevistado também revelou que, não só dentro da empresa, os grupos de trabalho 

de inovação eram multidisciplinares, assim como também ocorria na agência parceira, na qual 

havia multidisciplinaridade nos projetos de inovação que atendiam à BR Foods. Ele explicou 

que essa multidisciplinaridade tinha um papel muito importante, pois cada projeto de 

inovação precisava ter a embalagem certa, com a linguagem apropriada e com os ingredientes 

certos, para um determinado mercado internacional. Ao falar sobre esse assunto, Ortiz, mais 

uma vez, salientou a importância das redes de relacionamento na internacionalização dos 

negócios. 

Cesar Ortiz ainda esclareceu que, dentro da própria agência, existem pessoas que 

tinham a função de apenas fazer um network global, conectando os escritórios dos parceiros e 

contratando outros parceiros no local onde esse parceiro original não possuía braços ou filiais. 

Esse fato revela que a cooperação externa possui uma imensa importância, uma vez que 

existem pessoas especialmente destinadas a estabelecer esses relacionamentos, estimulando 

essas parcerias internacionais.  

O entrevistado exibiu muita segurança em relação ao fato de a Young & Rubicam ter 

sido escolhida como parceira pela BR Foods. Ele entende que a sua agência entrou neste 

processo associativo por conhecer muito bem a marca e a empresa no Brasil. Além do 
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relacionamento, citou o fato de possuírem know-how e de usarem toda a rede do parceiro para 

executar o processo de internacionalização como fatores de suma importância, diante da 

grande dimensão desse projeto. Ao fazer esta declaração, Ortiz demonstra que essa 

cooperação externa, essas interações - mais estratégicas do que processuais -, essa abertura e 

esse compromisso nas relações, enfim, esse estabelecimento de laços aponta para uma relação 

positiva, uma relação aberta na rede de internacionalização de negócios.  

Todas essas declarações corroboram o fato de que a inovação aberta auxilia os 

processos de internacionalização em rede. Quando perguntado sobre de que forma 

funcionavam essas redes internacionais, principalmente quando eram virtuais - onde os laços 

são mais fracos -, e se não havia problemas neste tipo de situação, o entrevistado declarou que 

a abertura nas relações, o estabelecimento do relacionamento externo, bem como a 

cooperação externa. também necessitam de programas que favoreçam o fluxo, pois os laços 

são mais tênues.  

O entrevistado citou a importância de se captar valores, opiniões, ideias externas, 

pois a companhia tinha muitas dúvidas, que iam desde o nome a ser usado – se este deveria 

ser traduzido ou se deveria permanecer em português - até aspectos relativos à embalagem, ao 

design, às cores, aos ingredientes e aos próprios alimentos em si.  

O interlocutor revelou, ainda, que a ideia que fazia do processo de inovação e 

internacionalização era muito simplista, já que com outras marcas - como a de refrigerantes, 

por exemplo -, ele acreditava ser tudo muito parecido no mundo inteiro; assim, para ele, tudo 

era mais simples de se realizar e a empresa não precisava averiguar ou conhecer os hábitos 

dos consumidores. Deste modo, a companhia não precisaria entrar tão fundo na cadeia de 

valor, entre os distribuidores, os parceiros e a área de marketing e desenvolvimento de 

produto.  

Essa simples afirmação demonstra o quão importante é a aprendizagem e o 

compartilhamento inter-organizacional e intraorganizacional para se capturarem valores e 

ideias numa cultura de rede aberta com estabelecimento de relacionamentos externos, com a 

possibilidade de alteração da linha de comando de um projeto; uma vez que as decisões ora 

eram tomadas pelo parceiro, ora pela empresa no Brasil, ora pelos escritórios regionais da 

empresa no exterior. E tudo isso deveria ser consensual.  
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Essa abertura nas relações, essa liberdade e essa autonomia, bem como a 

flexibilidade desse tipo de processo de inovação aberta, deveriam estar associadas à confiança 

e ao compromisso nas relações, para que as decisões fossem consensuais.  

O entrevistado se mostrou muito seguro e apontou que o caminho para o sucesso da 

internacionalização da Br Foods se deu com técnicas de  inovação aberta, ou seja, com a 

formação de uma rede com estímulo a parcerias externas. 

De acordo com as suas declarações, a sua visão inicial era a de que o processo seria 

muito mais simples do que realmente é, uma vez que as inovações que visam atender às 

expectativas do mercado local não são tão simples de serem implementadas quanto se 

imagina.  

Quadro 6 - Resumo das categorias de análise e das subcategorias reconhecidas na 

entrevista 

 

Resumo das categorias de análise e das subcategorias reconhecidas na entrevista: 

CATEGORIA  

( FAMÍLIA DE 
CÓDIGOS) 

SUBCATEGORIAS 

(CÓDIOS) 

 

Processos de Inovação 

 

Associação entre inovação e estratégia 

Inovação no tecido geral da empresa 

Neutralização de rejeições 

Processo de seleção de ideias 

Programas que favorecem o fluxo de ideias 

Sistemas de gerenciamento da inovação  

 

Equipes 

 

Clima organizacional inovador 

Know-how determina a contribuição e não a posição 
hierárquica 

 Presença de equipes multidisciplinares  

Inovação Aberta Acesso a fontes externas de inovações 

Alianças 

Captura de valores e de ideias 
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Compartilhamento inter-organizacional 

Cooperação entre organizações 

Cultura de rede aberta 

Estabelecimento de relacionamentos externos 

Redes de Inovação 
Externa 

Cooperação externa 

Interações estratégicas entre empresas mais do que 
processos 

Flexibilidade           
Organizacional 

Alteração na linha de comando de projetos 

Liberdade e autonomia 

Redes de 
Internacionalização de 

Negócios 

 

 Abertura nas relações 

Aprendizagem 

Compromisso nas relações 

Estabelecimento de laços 

Estimulo a parcerias internacionais 

Redes de relacionamentos 

 Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Quadro 7 - Resumo das categorias de análise e das subcategorias mais relevantes  
 

Resumo das categorias de análise e das subcategorias mais relevantes: 

 

CATEGORIA  

( FAMÍLIA DE 
CÓDIGOS) 

 

 

SUBCATEGORIAS 

(CÓDIGOS) 

Processos de Inovação 

 

Associação entre inovação e estratégia 

Sistemas de gerenciamento da inovação  

Inovação Aberta Cultura de rede aberta 

Estabelecimento de relacionamentos externos 



 

 
 

102

Redes de 
Internacionalização de 

Negócios 

 

Abertura nas relações 

Aprendizagem 

Estímulo a parcerias internacionais 

Redes de relacionamentos 

 Fonte: Elaborado pelo Autor. 
 

4.1.3 Entrevista com Roberta Morelli - Gerente de marca (inovações - Lácteos)  

A entrevistada nos informou que há reuniões regulares de alinhamentos em sua 

empresa e, até mesmo, um desenho de governança da inovação. Esse fato denota a existência 

de sistemas de gerenciamento de inovação e a criação de redes de relacionamentos.  

Morelli relatou que, nesse momento, a empresa está tratando da integração e da 

unificação dos processos de inovação. Em outras palavras, isso significa que existem equipes 

multidisciplinares trabalhando, uma vez que a entrevistada mencionou os encontros mensais 

do comitê de marketing, em que são compartilhadas as melhores práticas de inovação. Esse 

comitê envolve não só o marketing, mas também outras áreas no processo de inovação. 

Conforme dissemos acima, esse dado nos permite inferir que há uma rede de relacionamento 

funcionando para a inovação dentro da empresa.  

A entrevistada disse que um bom conceito pode vir de qualquer lugar; deixando claro 

que a inovação permeia os tecidos de toda a companhia e que há, dentro dela, programas que 

favorecem o fluxo de inovação, pois o clima organizacional é inovador, propiciando essas 

trocas. A interlocutora explicou, ainda, que a estrutura que funciona hoje já está sendo 

repensada, para evoluir cada vez mais em relação à inovação, para que a empresa não caia na 

mesmice e possa criar, em áreas diferentes, reinventando a sua própria plataforma de 

inovação.  

Morelli revelou que a empresa tem sistemas de gerenciamento de inovação, 

esclarecendo que, hoje, o processo utilizado se chama Stage Gate ou funil de inovação. Ela 

afirmou também que das reuniões dos comitês participam os vice-presidentes de categorias, 

os diretores de área, os diretores de marketing, de operações e de trade, os representantes dos 

mercados externos de foods service. Fica claro, portanto, que a inovação está no tecido geral 

da empresa, pois há presença e apoio da alta direção, e que existem sistemas de 

gerenciamento de inovação, tanto para o mercado interno, quanto para o externo.  
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Em relação ao método, Roberta informou que são formados grupos de trabalho em 

que cada integrante traça as prioridades da sua área e os projetos validados. É desta forma que 

as ideias são aprovadas e priorizadas. Mais uma vez, fica claro que a contribuição é 

determinada pelo know-how, corroborando a ideia da presença de equipes multidisciplinares 

no processo de inovação.  

A entrevistada enfatizou o fato de haver uma valorização do processo de seleção de 

ideias, ao falar da intenção da companhia de introduzir uma plataforma on-line, para que todo 

mundo possa colocar suas sugestões e para que todos possam chegar aos comitês.  

Segundo nos informou, a empresa conta hoje com mais de 110 mil funcionários, 

muitos deles operacionais, sem acesso ao computador. Por esse motivo, serão 

disponibilizados computadores no refeitório e, onde não houver a possibilidade de se ter 

computadores, será colocada uma caixinha, a velha e boa caixinha de sugestões, que funciona 

como um depósito de ideias.  

Segundo a entrevistada, para a empresa, o importante é estimular o processo de 

colaboração de todos os funcionários. Diante do que foi colocado, fica evidente a vontade de 

se desenvolver uma mentalidade de inovação junto a todos os funcionários da empresa e o 

fato de a inovação ser vista como um importante setor, permeando a empresa como um todo. 

Todas essas iniciativas demonstram a filosofia adotada pela empresa em relação a um 

ambiente organizacional e inovador.  

Quando a entrevistada relatou que os processos estão começando a ser uniformizados 

e que estes deverão ser unificados nas diversas unidades, tanto do mercado interno quanto do 

externo, ela, na verdade, esclareceu que há um estímulo às parcerias internacionais com 

sistema de gerenciamento da inovação.  

Morelli revelou, também, que esse tipo de processo ainda se encontra em um grau 

hierárquico superior, mas que estão cascateando para os demais níveis da organização. 

Conforme ela esclareceu, esse trabalho não é rápido, mas pretende fazer com que a inovação 

permeie todos os níveis da organização.  

Ao relatar que as pessoas do mercado externo temem alguns posicionamentos da 

marca, principalmente em relação ao país de origem (Brasil), e que as pessoas do mercado 

externo estão buscando mais informações para que o posicionamento das marcas possam 

atingir esses mercados, a interlocutora demonstrou mais uma vez como são importantes as 
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redes de relacionamento para o conhecimento dos consumidores nos processos de inovação de 

produtos e de marketing.  

Morelli esclareceu que a empresa trabalha com grupos multifuncionais. Nessa 

pesquisa, entendemos (traduzimos) grupos multifuncionais como a categoria “equipes”, na 

subcategoria “presença de equipes multidisciplinares”. Portanto, deve-se entender grupos 

multifuncionais como equipes multidisciplinares.  

A entrevistada disse ainda que, muitas vezes, a empresa usa consultorias externas 

que ajudam a mapear os consumidores do mercado externo, afirmando, com isso, que a 

empresa tem uma cultura de rede aberta, havendo a possibilidade de se trabalhar com 

parceiros e com a criação de alianças. Ao falar em parcerias, vale destacar o ponto onde a 

interlocutora afirmou que, para o processo ser legítimo, todos devem participar das decisões, 

devendo estar envolvidos do início do trabalho até o final.  

Os vocábulos utilizados pela entrevistada ilustram que ela tem muita intimidade com 

processos de inovação e que a empresa exerce muitas práticas de inovação nos processos de 

internacionalização. Por vezes, estes vocábulos não coincidem exatamente com uma 

subcategoria de análise estabelecida nesta pesquisa, mas semanticamente possui o mesmo 

valor.  

Quando a entrevistada trata de grupos multifuncionais, por exemplo, ela fala em 

times; esse fato esclarece que as soluções para inovação devem vir de diversas áreas. Ela fala 

também de representantes e multiplicadores para a inovação, para que a cultura possa permear 

diversas áreas da empresa e dos parceiros.  

A entrevistada assinalou, ainda, que a inovação na empresa está associada à 

estratégia, sobretudo, no processo de internacionalização. Nesse momento da entrevista, é 

possível observar a presença de equipes multidisciplinares e a forte propensão que possui a 

companhia para trabalhar com parceiros e criar alianças, bem como realizar uma cultura de 

interconexão.  

Morelli deu grande ênfase à presença de equipes multidisciplinares, dotadas de 

sistemas de gerenciamento de inovação, e do clima organizacional inovador no estímulo às 

parcerias internacionais, na formação de redes de negócios internacionais.  
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Quadro 8 - Resumo das categorias de análise e das subcategorias reconhecidas na 
entrevista 

 

Resumo das categorias de análise e das subcategorias reconhecidas na entrevista: 

CATEGORIA  

( FAMÍLIA DE 
CÓDIGOS) 

 

SUBCATEGORIAS 

(CÓDIGOS) 

 

Processos de 
Inovação 

 

Desenvolvimento de mentalidade de inovação 

Inovação no tecido geral da empresa 

Neutralização de rejeições 

Presença da alta direção 

Processo de seleção de ideias 

 Programas que favorecem o fluxo de ideias 

Sistemas de gerenciamento da inovação 

 

Equipes 

 

Clima organizacional inovador 

Geração de conhecimento disseminado em todas as áreas 

Know-how determina a contribuição e não a posição hierárquica 

Presença de equipes multidisciplinares  

Inovação Aberta Acesso a fontes externas de inovações 

Alianças 

Captura de valores e de ideias 

Compartilhamento inter-organizacional 

Cultura de interconexão 

Cultura de rede aberta 

Estabelecimento de relacionamentos externos 

Redes de Inovação 
Externa 

Dinamismo nas trocas 
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Flexibilidade       
Organizacional 

Ambiente favorável à inovação com normas menos rígidas 

Liberdade e autonomia 

Redes de 
Internacionalizaçã

o de Negócios 

 

Estabelecimento de relacionamentos externos 

Estímulo a parcerias internacionais 

Redes de relacionamentos 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
 

Quadro 9 - Resumo das categorias de análise e das subcategorias mais relevantes  
 

Resumo das categorias de análise e das subcategorias mais relevantes: 

CATEGORIA  

( FAMÍLIA DE 
CÓDIGOS) 

 

SUBCATEGORIAS 

(CÓDIGOS) 

Processos de 
Inovação 

 

Inovação no tecido geral da empresa 

Sistemas de gerenciamento da inovação 

 

Equipes 

 

Clima organizacional inovador 

Presença de equipes multidisciplinares  

Inovação Aberta Acesso a fontes externas de inovações 

Alianças 

Captura de valores e de ideias  

Redes de Inovação 
Externa 

Dinamismo nas trocas 

  

Redes de 
Internacionalização 

de Negócios 

Estímulo a parcerias internacionais 

Redes de relacionamentos 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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4.1.4 Entrevista com Marcelo Assaf - Gerente executivo de marca (inovações - Carnes)  

Marcelo inicia a entrevista declarando que a inovação é muito bem estruturada, tendo 

uma atuação muito forte, alicerçada no conhecimento do público consumidor. Essas 

declarações evidenciam que existem sistemas de gerenciamento de inovação na companhia, 

ou seja, processos de inovação.  

O entrevistado explicou que o seu papel no trabalho é transversal às diversas 

unidades de negócios, sendo ele responsável tanto pela gestão de inovação do produto, quanto 

pela inovação de gestão de categorias, e que essas categorias, muitas vezes, estão em unidades 

de negócios diferentes. De acordo com essas afirmações, elucida-se que a geração de 

conhecimento para inovação está disseminada na empresa como um todo e que, em se 

tratando de trabalhos de inovação, as equipes são multidisciplinares e as relações, horizontais. 

A partir dessas declarações, notam-se processos de inovação bem formatados, com equipes 

próprias para inovação.  

O entrevistado ainda esclareceu que a companhia tem profissionais com perfis 

adequados dedicando-se, mais em longo prazo, à inovação. Ele explicou que o tema da 

internacionalização é relativamente novo e que a inovação ainda está em processo na 

empresa, pois tanto a Sadia quanto a Perdigão eram fontes exportadoras de commodities, e 

que, agora, por meio da inovação, procuram agregar valor às exportações, bem como 

estabelecer redes de negócios internacionais com maior valor agregado.  

De acordo com as reflexões do entrevistado, é possível dizer que há uma rede de 

relacionamentos no processo de inovação para a internacionalização, ainda que em estágio 

inicial. Para ele, nos próximos cinco anos, esse processo tomará mais corpo e estará muito 

mais estruturado. O interlocutor disse que, ao final desses cinco anos, a área trabalhará 

efetivamente de uma maneira mais estruturada, pensando global e localmente nas inovações, 

de uma maneira ainda mais transversal.  

Em seguida, Assaf revelou que a BR Foods, hoje, trabalha com parceiros locais - 

muitas vezes agências de pesquisas sobre hábitos de consumidores nos próprios países onde 

atua. A natureza desse trabalho é buscar acesso às fontes externas de inovação e à criação de 

alianças que possibilitem a aprendizagem mais profunda desses mercados locais, para que a 

inovação seja implementada de maneira bem dirigida.  

O entrevistado revelou grande conhecimento sobre o funcionamento da inovação 

internacional e informou que, quando há necessidade local, o departamento de 
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desenvolvimento de produtos - basicamente centralizado no Brasil, com alguns polos no resto 

do mundo -, pensa soluções para resolver a inovação de uma demanda específica. Ao dizer 

isso, ele informou, ainda, que existe um fluxo dessa solicitação, da demanda para a inovação, 

que caminha até o departamento de pesquisa e desenvolvimento. Assim, percebe-se que há 

um processo formal favorecendo o fluxo de ideias e que existem, de fato, sistemas de 

gerenciamento de inovação e processos formais para essa inovação. 

Assaf sugeriu que, no futuro, essa centralização no desenvolvimento, que hoje se 

concentra no Brasil, tende a se descentralizar um pouco mais, e que, se, por um lado, esse fato 

indica formação de uma rede forte, por outro, essa rede poderá ir, no futuro, em duas direções 

(de entrada e de saída), com fluxos não só de demandas, mas também de desenvolvimento de 

fora chegando ao Brasil (e não apenas de demandas que chegam de fora para 

desenvolvimento no país). Essas declarações indicam que, hoje, existe abertura nas relações, 

bem como redes de relacionamento, e que elas tendem a crescer no futuro.  

O interlocutor destacou, ainda, a grande relevância dos hábitos locais para a indústria 

alimentícia e o importante papel da aprendizagem nas redes de internacionalização de 

negócios, visto que há a necessidade de um profundo entendimento das demandas locais.  

Segundo declarou, a captura desses valores e dessas ideias flui na companhia por 

meio de redes. Marcelo disse também que essas redes devem se tornar cada vez mais fortes, a 

fim de possibilitar um entendimento de todos os mercados mundiais, e não só dos principais 

mercados.  

Ele esclareceu, Além disso, que esse fluxo de demanda dos países ainda é um pouco 

passivo, do ponto de vista da matriz no Brasil. As necessidades chegam dos outros países e a 

partir daí é que as inovações são realizadas.  

Porém, o entrevistado informou que a área de marketing internacional está crescendo 

e que hoje já gera projetos, começando a ser mais ativa, ou seja, vai atrás de demandas locais 

e propõe inovações para atenderem esses mercados, dentro de uma estratégia global.  

Assaf afirmou também que se trata de um processo que está sendo estruturado e que 

esse sistema de gerenciamento de inovação ainda não é tão formal como em outras 

multinacionais globais que desenvolvem projetos de inovação. É interessante observar que o 

entrevistado exibiu profundo conhecimento sobre as diferentes unidades de negócio da 

empresa, ao explicar que, quando se trata de negócios envolvendo margarinas, a linha de 

montagem é muito mais simples do que os processos que envolvem proteínas animais e que a 
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empresa tem uma estratégia global para isso, ou seja, para quando produz localmente nos 

mercados internacionais ou quando produz apenas no Brasil. Essa estratégia também está 

ligada à estratégia do fluxo das inovações internacionais para a matriz local.  

O entrevistado revelou que, hoje, o mercado internacional ainda trabalha as unidades 

de negócio do mercado nacional de uma maneira um pouco independente, mas que a 

tendência para a integração é grande. Para ele, esses programas de inovação, que favorecem o 

fluxo internacional, devem percorrer a empresa transversalmente. Essa cultura de rede aberta 

provavelmente tende a funcionar como uma rede que liga a empresa longitudinalmente, como 

um todo, por intermédio das unidades de negócio e, verticalmente, do mercado interno para o 

externo, e vice-versa.  

De acordo com o nosso entrevistado, para que o caráter da inovação continue 

atendendo bem os mercados internacionais, a liberdade e a autonomia não podem ser 

perdidas, mesmo quando esse nível de alinhamento aumentar.  

Ao ser questionado sobre como a empresa reage quando tem que buscar ideias lá fora 

e sobre como deve atender a esse mercado, Assaf revelou que buscam o conhecimento em 

relação ao consumidor por meio das estruturas estabelecidas e que não existe um modelo 

clássico. Continuando, ele afirmou que, por outro lado, quando essa estrutura não existe ou é 

muito pequena, busca-se um parceiro; deixando clara a importância de se capturar valores e 

ideias para a aprendizagem nessa rede de cultura aberta de compartilhamento de relações.  

O entrevistado explicou que, muitas vezes, a geração de ideias permanece no 

exterior, representando um suporte de desenvolvimento para o produto no Brasil. Assim, 

existe um programa que favorece esse fluxo de informações, com processos formais de 

inovação. Esse programa abrange desde a captura de valores e ideias até a implementação do 

desenvolvimento das inovações, por meio de redes de relacionamentos.  

Marcelo declarou que, muitas vezes, determinado desenvolvimento, para um país, é 

compartilhado com as demais unidades de negócio (o que revela a existência de um 

dinamismo nas trocas) e que a cultura de rede facilita a internacionalização da inovação.  

O entrevistado esclareceu ainda que, hoje, apesar de alguns polos de 

desenvolvimento estarem fora do Brasil, como no caso da empresa na Holanda, a produção 

ainda é, em boa parte, brasileira, o que implica no desenvolvimento de gerenciamento de 

inovação e das redes de relacionamento, pois as informações têm que chegar do mercado 

internacional para que ocorra o desenvolvimento, mais centralizado no Brasil.  
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Segundo ele, essas redes de relacionamento ligam não só as áreas comerciais para 

inovação de produtos e as áreas de desenvolvimento, mas também as áreas de produção, as 

financeiras, as de marketing e de produtos, de diversos países, devendo-se ressaltar que existe 

uma estratégia-chave nessa inovação, uma linha mestra de atuação. Com isso, o entrevistado 

deixa clara a associação existente entre estratégia e inovação. 

O entrevistado informou que existe uma área de planejamento estratégico com um 

olhar acima do marketing e da inovação, possuindo uma visão global de grandes diretrizes 

estratégicas do mercado, seja ele brasileiro ou internacional, e que essa área compartilha 

muitas informações com uma visão estratégica. A partir dessas afirmações, verificam-se um 

compartilhamento organizacional muito grande e uma cultura de interconexão nos moldes de 

inovação aberta, que visam impulsionar a internacionalização dos negócios.  

Assaf declara que, quando a companhia faz aquisições (de outras empresas) nos 

mercados internacionais, e essas aquisições de empresas têm por objetivo a aprendizagem, 

além do ganho de mercado, é como se a empresa estivesse comprando expertise, know-how, 

além do fato de aprender localmente com a empresa que conhece o mercado melhor do que a 

matriz. 

Sobre uma possível rejeição em relação às inovações na empresa, o entrevistado 

afirmou acreditar que não há muito o que neutralizar, pois a empresa tem o claro 

entendimento de que a inovação, além de prioritária, é um processo chave, fundamental para a 

internacionalização; esclarecendo que a capacitação para o processo evolutivo dos 

profissionais na cultura de inovação está cada vez mais acelerada e demonstrando que a 

inovação permeia a companhia como um todo e que o dinamismo, nessas trocas, tende 

aumentar.  

Nesse ponto, o entrevistado afirmou que, para a companhia, a inovação constitui um 

tema importante para a evolução do negócio. Segundo ele, para que essa evolução aconteça de 

maneira sustentável, deve haver integração, formando-se equipes de inovação que associem 

cada vez mais áreas.  

Com essas revelações, o entrevistado demonstrou que a inovação está associada à 

estratégia da empresa e que o sistema de gerenciamento de inovação para internacionalização 

deve crescer ainda mais.  

Marcelo Assaf revelou, ainda, que, muitas vezes, a maneira com que a empresa 

entende o consumidor internacional parte da maneira com que a empresa entende o 
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consumidor aqui no país, quando tem como fazê-lo; porém, quando não tem como fazê-lo, 

parte para a ajuda de um parceiro, demonstrando, assim, que a discussão sobre inovação passa 

por outras instâncias (ele usa até a nomenclatura de ecossistemas). Isso revela a cooperação e 

o estabelecimento de relacionamentos externos para impulsionar a internacionalização.  

O entrevistado esclareceu também que a inovação, no Brasil, ainda é mais avançada 

do que nos mercados internacionais e que, com o aumento do estabelecimento dos 

relacionamentos, os laços devem aumentar ainda mais nos mercados internacionais, não só 

dos mercados para com a matriz no Brasil, mas dos mercados entre si, isto é, entre esses 

mercados internacionais.  

O interlocutor ainda relatou que as dificuldades na inovação são de ordem 

operacional, para uma indústria que ainda é muito verticalizada, e que os programas que 

favorecem o fluxo são muito importantes, uma vez que a operação não pode ser mudada de 

maneira rápida, pois existe toda uma cadeia produtiva devendo ser otimizada ao máximo. Um 

dos grandes desafios da empresa nesse cenário operacional é o de transformar cada vez mais a 

inovação voltada para as necessidades do consumidor e não para o produto ou para a matéria 

prima.  

Com essa fala, o entrevistado salienta a importância da aprendizagem e da captura 

dos valores internacionais para a inovação. Ele finaliza dizendo que a empresa ainda está em 

um momento de construção e que esse cenário de inovação e internacionalização ainda não 

atingiu a sua maturidade ou o seu ápice. Segundo ele os processos serão refinados, para que, 

num futuro próximo, mais oportunidades e sinergias sejam aproveitadas e para que o 

estabelecimento de relacionamentos internacionais, por meio das redes de internacionalização 

de negócios, possa crescer muito e cada vez mais.  

Marcelo Assaf defendeu, muitas vezes, os sistemas de gerenciamento de inovação 

colaborado com as redes de relacionamentos internacionais.  

 
Quadro 10 - Resumo das categorias de análise e das subcategorias reconhecidas 

na entrevista 
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Resumo das categorias de análise e das subcategorias reconhecidas na entrevista: 

 

CATEGORIA  

( FAMÍLIA DE 
CÓDIGOS) 

 

 

SUBCATEGORIAS 

(CÓDIGOS) 

 

Processos de 
Inovação 

 

Associação entre inovação e estratégia 

Inovação no tecido geral da empresa 

Neutralização de rejeições 

Processo de seleção de ideias 

Programas que favorecem o fluxo de ideias 

Sistemas de gerenciamento da inovação 

 

Equipes 

 

Geração de conhecimento disseminado em todas as áreas 

Presença de equipes multidisciplinares 

Relações horizontais 

Inovação Aberta Acesso a fontes externas de inovações 

Alianças 

Captura de valores e ideias 

compartilhamento inter-organizacional 

Cooperação entre organizações 

cultura de interconexão 

Cultura de rede aberta  

Redes de Inovação 
Externa 

Estabelecimento de relacionamentos externos 

Dinamismo nas trocas  

Flexibilidade       
Organizacional 

Ambiente favorável à inovação com normas menos rígidas 

Liberdade e autonomia 

 

Redes de 

Abertura nas relações 

Aprendizagem 
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Internacionalizaçã
o de Negócios 

 

Estabelecimento de laços 

Estabelecimento de relacionamentos externos 

Redes de relacionamentos 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
 

Quadro 11 - Resumo das categorias de análise e das subcategorias mais relevantes  
 

Resumo das categorias de análise e das subcategorias mais relevantes: 

 

Processos de 
Inovação 

 

Associação entre inovação e estratégia 

Neutralização de rejeições 

Programas que favorecem o fluxo de ideias 

Sistemas de gerenciamento da inovação 

Inovação Aberta Captura de valores e ideias 

compartilhamento inter-organizacional 

cooperação entre organizações  

Redes de Inovação 
Externa 

Estabelecimento de relacionamentos externos 

Dinamismo nas trocas  

Flexibilidade       
Organizacional 

Liberdade e autonomia 

Redes de 
Internacionalização 

de Negócios 

 

Aprendizagem 

Estabelecimento de laços 

Estabelecimento de relacionamentos externos 

Redes de relacionamentos 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
 

 

4.1.5 Entrevista com Gláucia Gouveia - Gerente executiva de inovação e marketing 

Durante a entrevista, a interlocutora mostrou que a configuração de inovação na BR 

Foods é bastante privilegiada, uma vez que as unidades de negócios são divididas e têm 
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autonomia para montarem as suas próprias estratégias; ao mesmo tempo, estão inseridas numa 

grande empresa com grandes facilidades.  

A entrevistada disse que a inovação é vista, na companhia, como estratégica e que, 

por esse motivo, o ambiente é bastante favorável à inovação. Ela disse, ainda, que, de fato, 

existe um projeto com esta finalidade na companhia e que o grau de inovação esperado é 

definido de acordo com o mercado, seja ele nacional ou internacional. Para a entrevistada, as 

características locais de cada país e região vão moldar a maneira com que a inovação é 

concebida, ou seja, se será mais aberta ou haverá mais aprendizagem. A interlocutora deixou 

claro que a inovação, no passado, era mais reativa e que, atualmente, esse processo está sendo 

cada vez mais proativo, no sentido de não apenas responder às demandas de mercado, mas 

buscar os pontos de inovação através dos mercados internacionais. 

Neste aspecto, pode-se perceber o quanto a aprendizagem nos mercados 

internacionais é importante para a companhia e, do mesmo modo, como a cultura de rede 

aberta pode facilitar o fluxo de informações.  

A entrevistada salientou a importância da valorização dos processos de inovação por 

parte da alta direção, associando inovação a estratégia. Ela declarou, ainda, que, na empresa, 

há sistemas de gerenciamento de inovação e que esses processos são cíclicos. Gláucia também 

deixou claro que ainda existem resistências em relação ao fato de funcionários 

implementarem inovações, mas que, ao longo do tempo, essa resistência tem diminuído. O 

fato de a alta direção dar prioridade aos processos de inovação e internacionalização facilita 

essa quebra de barreiras, possibilitando a diminuição da resistência.  

Gouveia declarou também que a inovação na empresa tem sido cascateada não 

apenas para a área de marketing, mas também para as áreas de desenvolvimento de produtos. 

Ela também esclareceu que a inovação tem permeado a empresa como um todo e que esse 

processo, apoiado pela alta direção, ajuda a desenvolver a chamada “mentalidade de 

inovação”. Existem programas, alguns mais formais, outros menos, que favorecem o fluxo de 

informações. A entrevistada assegurou que, hoje, muitas áreas estabelecem, em seus 

objetivos, metas de inovação, fato impensável no passado. Com isso, fica claro que a empresa 

está implementando mudanças com o intuito de se tornar mais inovadora. Nossa interlocutora 

acredita que os processos para o gerenciamento do fluxo de inovação aberta, aliados ao 

envolvimento de pessoas de áreas distintas, facilitam a diminuição da resistência para com os 

processos de inovação internacional.  
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Quando questionada sobre como a empresa faz para desenvolver novos produtos, ou 

seja, quando a inovação em mercados não tem estrutura necessária, a entrevistada respondeu 

que se faz uso de terceiros. Estes terceiros, segundo ela, são, muitas vezes, parceiros da 

empresa, parceiros ocasionais, podendo ser distribuidores, empresas contratadas ou a própria 

agência de publicidade. Gouveia disse que o acesso a fontes externas de inovação e à criação 

de alianças ajuda muito no desenvolvimento da inovação do mercado internacional e é visto 

de forma muito positiva na empresa, uma vez que os parceiros estão muito mais próximos aos 

mercados consumidores.  

Gláucia revelou que toda vez que a empresa precisa se aprofundar em algum tema, 

principalmente no exterior, procura trabalhar com empresas que já atuam na localidade em 

questão, pois acabam conhecendo mais as necessidades internas e o mercado. Com isso, 

notam-se o crescimento das alianças na cooperação externa e a abertura nas relações.  

A interlocutora apontou, ainda, a valorização das parcerias internacionais como 

importantes no processo de inovação, dizendo que muitos problemas no exterior podem ser 

resolvidos por parceiros que têm competências específicas, já que estão mais próximos aos 

mercados consumidores e conseguem, portanto, entender as limitações de inovação da 

empresa.  

Gouveia deixou claro que o processo de seleção de ideias muitas vezes é viabilizado 

por programas formais, que favorecem o fluxo dessas ideias, para que sejam convertidas em 

conceitos e virem projetos de produtos. A entrevistada relatou também que muitas vezes, 

durante os workshops de inovação, as empresas colocam esses parceiros juntamente com um 

time multifuncional, para que haja um auxílio no desenvolvimento dos projetos de inovação. 

Esse fato demonstra que o clima organizacional mais inovador e a presença de equipes 

multidisciplinares com acesso a fontes externas de inovação favorecem os projetos de 

inovação.  

Um ponto interessante a ser destacado é a maneira com que a empresa aprende nos 

mercados externos e a forma com que compartilha informações entre as diversas unidades de 

negócio. A entrevistada disse que, muitas vezes, esse compartilhamento ajuda, pois uma 

inovação em determinada área de negócio pode ser importante para uma outra área de 

negócio.  

Deste modo, fica evidente que o estabelecimento do relacionamento no mercado 

externo ajuda no fluxo da inovação dentro da própria empresa. A entrevistada salientou, 
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ainda, que, quando não existe um processo formal no estabelecimento dos laços 

internacionais, uma outra unidade de negócio (mais avançada) da empresa é usada para ajudar 

as outras; segundo descreveu, esse fenômeno é muito positivo.  

A entrevistada afirmou que a companhia está procurando novas formas de abertura 

nos relacionamento para a inovação aberta. Nesse momento, estão em busca de parcerias para 

conhecerem melhor os seus mercados e poderem desenvolver projetos dentro da empresa. 

Gláucia explicou que, neste sentido, aquisições foram feitas justamente para que a inovação 

entrasse na empresa como um todo, citando o caso específico de uma empresa comprada na 

Holanda, a Plus Food, que, embora fosse de porte muito menor, possuía um centro de 

desenvolvimento de produtos com grande renovação e onde, segundo descreveu, as inovações 

aconteciam de maneira muito mais rápida. Com essa aprendizagem e essa maior velocidade 

na inovação trazida da empresa holandesa para a empresa brasileira, todo o trabalho foi 

facilitado.  

Terminado a fusão, e, já com maior alinhamento entre as empresas, aconteceu o 

processo inverso, ou seja, as inovações desenvolvidas nas outras áreas da empresa-mãe (a BR 

Foods) puderam chegar ao braço na Holanda, por meio do compartilhamento em redes.  

Ao falar deste assunto, a interlocutora chamou a atenção para um fato curioso 

ocorrido: segundo afirmou, essa empresa holandesa estava muito mais voltada à Europa, 

enquanto a BR Foods tinha um negócio muito diferente acontecendo no Japão, o qual, por sua 

vez, era diferente de um negócio que acontecia na Argentina e também diferente de um que 

acontecia no Chile. A partir do momento em que essas empresas começaram a se conectar e a 

dividir suas diferentes experiências, não só de inovação como também de estratégias de 

inovação, os processos foram mudando e se interligando. Essa formalização facilitou muito os 

procedimentos de distribuição de produtos para o mercado internacional, ou seja, favoreceu a 

inovação internacional de produtos. Deste modo, fica evidente que a empresa tem estimulado 

as parcerias internacionais e a formação de redes.  

 
Quadro 12 - Resumo das categorias de análise e das subcategorias reconhecidas na 
entrevista 
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Resumo das categorias de análise e das subcategorias reconhecidas na entrevista: 

 

CATEGORIA  

( FAMÍLIA DE 
CÓDIGOS) 

 

 

SUBCATEGORIAS 

(CÓDIGOS) 

 

Processos de 
Inovação 

 

 Associação entre inovação e estratégia 

Desenvolvimento de mentalidade de inovação 

Inovação ligada ao tecido geral da empresa 

Neutralização de rejeições 

Presença da alta direção 

Processo de seleção de ideias 

Programas que favorecem o fluxo de ideias 

Sistemas de gerenciamento da inovação 

Equipes 

 

Clima organizacional inovador 

Presença de equipes multidisciplinares  

Inovação Aberta Acesso a fontes externas de inovações 

Alianças 

Cultura de interconexão 

Cultura de rede aberta 

Estabelecimento de relacionamentos externos 

Redes de Inovação 
Externa 

cooperação externa 

Interações estratégicas entre empresas mais do que processos 

Flexibilidade       
Organizacional 

Ambiente favorável à inovação com normas menos rígidas 

Liberdade e autonomia 

 

Redes de 
Internacionalizaçã

Abertura nas relações 

Aprendizagem 

Compartilhamento 
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o de Negócios 

 

Estabelecimento de laços 

Estabelecimento de relacionamentos externos 

Estimulo a parcerias internacionais 

Redes de relacionamentos 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
 

 

Quadro 13 - Resumo das categorias de análise e das subcategorias mais relevantes  
 

Resumo das categorias de análise e das subcategorias mais relevantes: 

 

CATEGORIA  

( FAMÍLIA DE 
CÓDIGOS) 

 

 

SUBCATEGORIAS 

(CÓDIGOS) 

 

Processos de 
Inovação 

 

Associação entre inovação e estratégia 

Presença da alta direção 

Processo de seleção de ideias 

Programas que favorecem o fluxo de ideias  

Inovação Aberta Acesso a fontes externas de inovações 

Cultura de rede aberta  

Redes de 
Internacionalização 

de Negócios 

Aprendizagem 

Redes de relacionamentos 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
 

 

4.2 Consolidação da análise das entrevistas 

Esta seção destina-se a consolidar a análise das entrevistas apresentadas na seção 

anterior, com base nas lentes teóricas e metodológicas, convertendo as categorias de análise 
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reconhecidas na pesquisa de campo em inferências, de acordo com os propósitos deste 

trabalho. 

 

4.2.1 Organização conceitual das categorias de análise 

Primeiramente, os pontos fundamentais de cada entrevista serão resgatados em forma 

de mapas conceituais das categorias de análise, que serão traduzidos e, na sequência, 

consolidados. 

Os mapas conceituais ou redes semânticas são assim denominados por representarem 

vínculos e relações existentes entre as categorias de análise. Os vínculos, nessa pesquisa, 

demonstram “associação” entre os conceitos. A densidade destes vínculos, nos mapas 

conceituais, é expressa por meio de linhas que unem os códigos. As linhas contínuas 

representam vínculos mais fortes entre as subcategorias e as linhas tracejadas representam 

vínculos mais fracos.  

As redes semânticas foram geradas no software Atlas TI e possuem o formato 

“Algoritmo de traçado semântico”. (MANUAL ATLAS TI, 2011). A cor azul representa as 

subcategorias da categoria de Inovação Aberta, a cor magenta representa as subcategorias 

pertencentes à categoria de Redes de Internacionalização de Negócios e a cor preta as demais 

categorias.   

 

 

4.2.1.1 Mapa conceitual das categorias de análise - Entrevista com Fábio Camparini 

 

Figura 10 - Mapa conceitual das categorias de análise na entrevista com Fábio 
Camparini 
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Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Quando Fábio Camparini relata que a empresa “conta com uma equipe matricial no 

resto do mundo” para os processos de inovação internacional, reconhece-se que a estrutura 

coorporativa está estabelecida sob uma prática de compartilhamento organizacional, o que 

denota uma cultura de rede aberta. Nesse sentido, essa ideia é reforçada, uma vez que as 

equipes são multidisciplinares e que há processos formais para aprendizagem, para o fluxo e o 

compartilhamento da inovação na empresa.  

A aprendizagem organizacional se dá com cooperação externa às fronteiras da 

empresa, gerando uma cultura de interconexão. Desta maneira, os processos de captação 

externa de valores e ideias tornam-se chave para a internacionalização, uma vez que o 

compartilhamento inter-organizacional “não seria suficiente” para executar as estratégias de 

internacionalização e que “a aprendizagem com parcerias externas são de extrema relevância 

para as estratégias de internacionalização”. Assim, ganha ênfase a concepção de que as 

técnicas de inovação aberta contribuem para os processos de internacionalização. 

O mapa conceitual ainda denota um grande vínculo entre “cultura de rede aberta”, 

prática recorrente na gestão de inovação aberta, e os processos de aprendizagem e de 

compartilhamento de informações nas redes de internacionalização de negócios.  
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4.2.1.2 Mapa conceitual das categorias de análise - Entrevista com Cesar Ortiz 

 
Figura 11 - Mapa conceitual das categorias de análise na entrevista com Cesar 

Ortiz 
 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
 
 

Quando Cesar Ortiz, diretor de planejamento de uma empresa parceira da BR Foods, 

faz afirmações como: “existem pessoas que têm função apenas de fazer network global” e “a 

preocupação da BR Foods era conhecer os mercados locais e fazer inovações internacionais”, 

revela-se uma gestão de inovação aberta, com estabelecimento de relacionamentos externos 

que possibilitam a aprendizagem, facilitada por sistemas de gerenciamento de inovações para 

incremento do processo de internacionalização. A preocupação da empresa em “manter o 

DNA da marca” denota que o fluxo de informações não ocorre somente de fora para dentro e 
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que a criação de redes auxilia a levar os valores essências da marca para os mercados 

internacionais. A maneira aberta com que estes fluxos de entrada e saída de informações da 

companhia foram concebidos traz à tona o fato de a inovação aberta estar associada à 

estratégia, estimulando as parcerias internacionais e auxiliando nos processos de 

internacionalização. 

Para a BR Foods, no processo de internacionalização, a aprendizagem e a abertura 

nas relações tornaram-se fatores chave, uma vez que, em se tratando de alimentos, 

necessitava-se “conhecer profundamente os hábitos dos consumidores” e “entrar fundo na 

cadeia de valor dos distribuidores”. Além disso, segundo o entrevistado, sem a “cultura de 

rede aberta” não teria sido possível a alteração da linha de comando de projetos, “ora as 

decisões eram tomadas pelo parceiro internacional, ora pela empresa no Brasil, ora pelos 

escritórios regionais da empresa no exterior”, afirmação que reforça a tese de que o sucesso 

do caminho da internacionalização calca-se na formação de uma rede com estímulos a 

parcerias externas. 

O mapa conceitual demonstra grande densidade nas relações entre o estabelecimento 

de relacionamentos externos, prática da inovação aberta, com a aprendizagem por meio das 

redes de relacionamento internacionais, possibilitada pela abertura nas relações e facilitada 

pelo estímulo a parcerias internacionais.  

 

4.2.1.3 Mapa conceitual das categorias de análise - Entrevista com Roberta Morelli 

 

 

 

Figura 12 - Mapa conceitual das categorias de análise na entrevista com Roberta 
Morelli 
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Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Segundo os relatos de Morelli, os sistemas de gerenciamento de inovação, 

“governança da inovação”, têm sua origem nos “comitês”, redes de relacionamentos com 

equipes multidisciplinares, que acreditam que “um bom conceito pode vir de qualquer lugar 

da empresa” (inovação no tecido geral da empresa). Estes programas, propiciados por um 

clima organizacional inovador, favorecem os fluxos de inovações, possibilitando um maior 

dinamismo nas trocas de informações que visam capturar valores e ideais externas. A 

expectativa de se estimular mais as parcerias internacionais, criando mais alianças para 

capturar valores e ideias, eleva o potencial de acesso a fontes externas de inovação por meio 

das redes de relacionamento, contribuindo para o processo de internacionalização. 

O mapa conceitual denota um grande vínculo entre as redes de relacionamento, 

baseadas no acesso a fontes de inovação externa, que são obtidas pelo estímulo de parcerias 

internacionais.  
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4.2.1.4 Mapa conceitual das categorias de análise - Entrevista com Marcelo Assaf 

 

Figura 13 - Mapa conceitual das categorias de análise na entrevista Marcelo 
Assaf 

 

 

 
Fonte:  Elaborado pelo Autor 

 

Assaf esclareceu que a “inovação é bem estruturada”, ou seja, que a empresa é 

dotada de bons sistemas de gerenciamento de inovação para “conhecimento do público 

consumidor”. Segundo ele, o tema da internacionalização, apesar de “novo”, alicerça-se no 

estabelecimento de laços, relacionamentos externos para aprendizagem, com o intuito de 

alimentar uma rede de relacionamentos que propicie dinamismo nas trocas para 

compartilhamento inter-organizacional, a fim de se “pensar global e agir localmente”. Os 
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processos de inovação para internacionalização já nascem associados a estratégias da 

companhia e se baseiam na cooperação entre organizações, uma vez que a BR Foods 

“trabalha com parceiros locais” para capturar valores e ideias para compartilhamento inter-

organizacional, criando programas que favorecem o fluxo de ideias. 

O mapa conceitual evidencia o importante papel da aprendizagem nas redes de 

internacionalização de negócios da BR Foods, dada a “grande relevância de se conhecer os 

hábitos locais na indústria alimentícia” e de se estruturar este conhecimento numa rede.  

Assaf salientou que o ápice do refinamento nos processos de internacionalização 

pode ser obtido “com um maior aproveitamento de oportunidades e sinergias”, ampliando-se 

os laços e estimulando-se o estabelecimento de relacionamentos internacionais.  

 

4.2.1.5 Mapa conceitual das categorias de análise – Entrevista com Gláucia Gouveia 

Figura 14 - Mapa conceitual das categorias de análise na entrevista com Gláucia 
Gouveia 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Gouveia revelou que a alta direção dá importância estratégica à inovação, para que 

“características dos mercados internacionais”, por meio de uma cultura aberta e do acesso a 

fontes externas, “sejam aprendidas e revertidas em inovação”. Gláucia pontuou a influência 

das redes no fluxo de ideias e informações, por meio de processos. O acesso a fontes externas 

é lastreado nas alianças, que “ajudam muito no desenvolvimento da inovação no mercado 

internacional”. 

O mapa conceitual revela, ainda, que o acesso a fontes externas de inovação e as 

redes de relacionamento estão associados à aprendizagem. 

Tendo sido apresentados os mapas conceituais, com as categorias de análise 

organizadas de acordo com os vínculos dos conceitos de cada uma das entrevistas, parte-se 

para a consolidação, propriamente dita, destes conceitos. 

 

4.22 Consolidação das categorias de análise 

Uma análise mais profunda de todos os mapas conceituais possibilita a consolidação 

das categorias de análise e o estabelecimento dos vínculos entre os conceitos.  

O processo de internacionalização da BR Foods foi facilitado pelo acesso a fontes 

externas de informação. Estas fontes externas agilizaram a aprendizagem organizacional. Esta 

configuração de cenário organizacional foi possibilitada pelo fato de a empresa estar imersa 

em uma cultura de rede aberta. 

Neste contexto, o estímulo a parcerias internacionais entra como aliado na 

potencialização do processo de aprendizagem. Quanto mais há parcerias, mais existe acesso a 

fontes externas para aprendizagem e mais alianças são criadas. Os sistemas de gerenciamento 

de inovação e os programas que favorecem o fluxo de ideias são os mecanismos que dão 

suporte à aprendizagem organizacional. Esta cadeia é a origem das redes de negócios 

internacionais.  

A figura 15 ilustra, a partir dos resultados deste trabalho, a sistematização das 

categorias de análise,  a gênese das redes de negócios internacionais.  
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Figura 15 - Sistematização das categorias análise da pesquisa empírica  

  
 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
 

Por meio da figura 15, elaborada pelo pesquisador por meio da consolidação dos 

mapas conceituais, é possível perceber que o fato de a inovação estar associada às estratégias 

de internacionalização na BR Foods propicia uma cultura de rede aberta, que extrapola a 

organização. A cultura de rede aberta propicia o estímulo às parcerias internacionais, que 

viabilizam o acesso a fontes externas de aprendizagem. As fontes externas dão origem às 

alianças que evoluem para as redes de negócios internacionais.  

Esta sistematização da pesquisa empírica abre o percurso para a elaboração de 

proposições teóricas. Inicia-se esse percurso com uma discussão acerca dos aspectos da 

pesquisa empírica que reforçam ou contrastam a teoria apresentada no capítulo de revisão 

teórica. 

4.3 Discussão e confronto dos achados empíricos com a teoria 

No capítulo em que foi abordada a fundamentação teórica, foram apresentadas as 

estratégias e práticas da inovação aberta que envolvem procedimentos que ultrapassam os 

limites das companhias, conectando-as ao mundo externo (LINDEGAARD, 2011). Estas 

estratégias e práticas podem ser observadas na análise da pesquisa empírica, onde os 

entrevistados destacaram a importância do acesso a fontes externas de inovação e o 

estabelecimento de relacionamentos. 
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No caso da Br Foods, o exame da pesquisa empírica apontou para o fato de que a 

inovação aberta constitui-se em importante recurso para acelerar os procedimentos de 

aprendizagem no processo de internacionalização. Isto ratifica as afirmações de Chesbrought 

(2003) de que a inovação aberta parte da ocorrência de entradas propositais de conhecimento 

nas organizações empresariais, com o objetivo de propor a aceleração interna do processo de 

inovação e expansão internacional. Ainda de acordo com Chesbrought (2003), o contexto 

interorganizacional da inovação aberta possibilita o estabelecimento de laços com outras 

empresas. Esse aspecto também foi observado na análise da pesquisa empírica. Nesse sentido, 

empiricamente, houve aproximação dos princípios de inovação aberta e de redes.  

Além disso, a concepção de Chesbrough (2003) de que alianças favorecem o 

compartilhamento de informações e aumentam a velocidade da inovação pode ser largamente 

observada na análise empírica das entrevistas realizadas com executivos da BR Foods, 

permitindo reforçar a ideia de que o compartilhamento incrementa a velocidade da oferta de 

inovação, na conquista de mercados internacionais.  

 A análise das entrevistas também reforçou a ideia, proposta por Lindegaard (2011), 

de que as diretrizes adotadas para a inovação se coadunam com a estratégia corporativa geral 

da organização. Este aspecto ficou evidente na interpretação da entrevistas realizadas com a 

gerente executiva de marketing e inovação, Gláucia Gouveia, o gerente executivo de marca e 

inovação, Marcelo Assef, e com o diretor de planejamento estratégico, César Ortiz.  

Já o compromisso no trabalho conjunto entre parceiros externos e empresa, sugeridos 

por Lindegaard (2011), ficou bastante evidenciado nas recorrentes referências ao cenário de 

comprometimento nas redes internacionais da Br Foods. Além disso, a hipótese defendida por 

Lindegaard (2011), de que é necessário se desenvolver e aperfeiçoar novas ideias por meio de 

inputs de consumidores, pode ser encontrada na análise das entrevistas, em que se constata a 

importância dada ao profundo conhecimento dos consumidores para o desenvolvimento de 

produtos. 

Rob Cross e Robert J. Thomas (2009) discorrem sobre a relevância do capital 

relacional e do social networking para se alavancar o crescimento de organizações. Este 

aspecto, aliado à importância do fator humano nas técnicas de inovação aberta, pregadas por 

Lindergaard (2011), foram observados na Br Foods, ao examinarmos, por exemplo, relatos de 

situações em que a tecnologia não era avançada e em que a rede era basicamente constituída 

pelo elo social entre os colaboradores. 
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Propostas como as de Bolwijn e Kumpe (1990), de que na empresa inovadora, a 

sabedoria está pulverizada em todas as áreas da empresa, capitalizando o potencial intelectual 

da companhia, podem ser verificadas na pesquisa empírica acerca da BR Foods, por exemplo, 

nos momentos em que os executivos entrevistados demonstram suas preocupações “em 

encontrar essa sabedoria” difusa na organização. Na análise das entrevistas observou-se ainda 

que, por vezes, a BR Foods procedeu à aquisição de companhias a fim de absorver 

“sabedoria”. 

A aproximação das teorias de inovação aberta à teoria de redes, no aspecto da 

construção de redes de relacionamentos interorganizacionais (NONAKA; TAKEUCHI, 1995; 

SZULANSKI, 1996; TSAI; GHOSHAL, 1998; HANSEN, 1999) também se destaca na 

análise empírica das entrevistas realizadas com executivos da BR Foods por meio da 

importância dada ao papel da aprendizagem organizacional para a conquista de mercados 

internacionais.  

A inovação aberta implica em extensivo uso de alianças interorganizacionais para a 

apropriação de ideias externas (Chesbrough, 2004). Neste sentido, a pesquisa realizada com a 

BR Foods aponta fortes indícios de aproximação entre a teoria de inovação aberta e a de 

internacionalização em redes, já que, por vezes, os processos empregados se mesclam. 

É importante notar que as pesquisas sobre inovação aberta normalmente têm se 

centrado na própria empresa, deixando, muitas vezes, de enfatizar o papel das empresas 

externas nos fluxos de conhecimento. E é justamente o deslocamento do foco da inovação 

aberta para as empresas externas, no caso da BR Foods, que possibilita uma estratégia de 

inovação aberta para internacionalização nessa empresa. O estímulo a parcerias internacionais 

para obter maior valor econômico, no caso da BR Foods, cuja operação é de grande 

magnitude, está em harmonia com a teoria de Peteraf e Barney (2003), cujos preceitos estão 

centrados na criação de uma grande rede de benefícios e economia de escala, por meio de sua 

supremacia em relação a outras empresas, na internacionalização de suas atividades. Essas 

observações levaram Johanson e Mattsson (1988), seguidos por Welch e Welch (1996), entre 

outros3, a refletirem sobre o processo de internacionalização a partir de um prisma 

multilateral, em que agentes externos passaram a ser considerados influências no processo de 

internacionalização. Este novo olhar sobre o processo de internacionalização, formalizado no 

                                                 
3 Dentre estes autores podemos citar: Wilkinson e Young (1998), Wilkinson, Mattsson e Easton (2000);  
Johanson e Vahlne (2003; 2006) e Lindstrand, Eriksson e Sharma (2009). 
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modelo de redes, é amplamente recorrente na análise da pesquisa de campo realizada com a 

BR Foods.  

A análise empírica das entrevistas também evidencia uma visão mais 

contemporânea, apresentada por Johanson e Vahlne (2009), que afirmam que as relações 

externas são mais relevantes do que a distancia psíquica e que as mudanças na forma de se 

encarar a internacionalização em rede, ratificam a criação de novos conhecimentos. O 

tratamento do material resultante da pesquisa de campo revelou justamente o aspecto central 

da aprendizagem por meio da inovação aberta e das redes de internacionalização de negócios 

para o processo de internacionalização. Esse fato ficou especialmente marcado, pois esteve 

presente no relato de todos os entrevistados. A análise empírica reforçou ainda o caráter 

fundamental da cultura de rede para a Br Foods, cada vez mais aberta e voltada para o 

compartilhamento intra e inter-organizacional, atuando em uma comunidade global, ou seja, 

operando em redes. 

Já aspectos como intermediação, diálogo, flexibilidade e tolerância à diversidade em 

atividades de inovação para conquista de mercados internacionais (SCHOMMER et al., 

2010) foram verificados no exame da pesquisa de campo, tomando uma grande proporção no 

caso da BR Foods. Os gestores de inovação demonstraram bastante segurança ao declararem 

que não bastava a tolerância à diversidade cultural para penetração em mercados 

internacionais, mas era preciso um profundo conhecimento da cultura e dos consumidores 

para o sucesso do processo de internacionalização. Muitas vezes esse conhecimento se dá com 

a intermediação de um parceiro local.  

Essa noção está em concordância com as proposições de Rezende e Versiani (2010), 

que defendem a ideia de que o processo de internacionalização se dá principalmente pelos 

conhecimentos gerados no relacionamento entre a subsidiária local e atores externos. A 

análise empírica das entrevistas revelou que o processo de internacionalização da Br Foods 

utiliza intensivamente inovação aberta para aprendizagem, uma vez que essa prática foi citada 

recorrentemente pelos entrevistados. Sendo assim, a internacionalização em redes passa a ser 

entendida como a exploração de relacionamentos externos, para além-fronteiras. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Iniciamos esta seção lembrando que o objetivo deste trabalho é estudar as relações 

entre as atividades de inovação aberta e o processo de internacionalização de empresas em 

redes, respondendo à pergunta: 

• Qual é a contribuição da inovação aberta para os processos de 

internacionalização em rede das empresas? 

Para responder a esta questão, apresenta-se, agora, uma sistematização dos resultados 

obtidos com esta pesquisa.  

A figura 16, construída com base nas categorias de análise, na discussão e confronto 

dos achados empíricos relativos à teoria, expõe as relações entre a inovação aberta e o 

processo de internacionalização de empresas em redes, proporcionando uma visão mais clara 

do tema, para iniciar-se, posteriormente, a construção de proposições teóricas.  

Propõe-se, aqui, que as estratégias de internacionalização em redes e as estratégias de 

inovação aberta funcionam como peças de um quebra-cabeças que se encaixam e se 

complementam de acordo com evidências empíricas. Quando estas estratégias são aplicadas 

conjuntamente, reforçam o processo de aprendizagem, por meio do aumento no dinamismo 

das trocas entre empresa e agentes externos. A conexão criada para compartilhamento de 

informações possibilita um aumento na velocidade dessas trocas. Em outras palavras, as 

estratégias e técnicas de inovação aberta, que frequentemente se fundem com as próprias 

técnicas de internacionalização em rede, quando empregadas intencionalmente, auxiliam o 

processo de internacionalização em rede. A contribuição da inovação aberta está no 

incremento da velocidade de aprendizagem organizacional apresentados no modelo proposto 

pelo autor na figura 16. Os pontilhados da figura 16 denotam que as fronteiras são flexíveis e 

não bem definidas e as setas que tanto o compromentimento quanto o dinamismo nas trocas 

ocorrem da empresa para os agentes externos quanto dos agentes externos para a empresa. 
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Figura 16 - Redes de internacionalização de empresa 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Diante dessas constatações, podem ser apresentadas algumas proposições teóricas, 

confirmadas na pesquisa de campo realizada com a BR Foods. 

 

 

P1: A inovação aberta aumenta a velocidade de aprendizagem organizacional nos 

processos de internacionalização em redes. 

 

P2 : O aumento da velocidade de aprendizagem organizacional acelera os processos de 

internacionalização de empresas em rede. 

 

Logo, é possível afirmar, respondendo ao objetivo deste trabalho, que a inovação 

aberta potencializa a internacionalização de empresas em rede. 
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Viu-se que muitos trabalhos4 associam redes, recursos e internacionalização e 

afirmam que o acesso a recursos, por meio das redes de relacionamento, favorece a 

internacionalização das empresas; alguns (como Johanson e Vahlne, 2006; Lindstrand, 

Eriksson e Sharma, 2009) associam a internacionalização à aprendizagem relacional, mas o 

diferencial da proposta teórica deste trabalho está no ganho de dinamismo nas trocas, que 

propiciam uma aceleração na aprendizagem quando as técnicas de inovação aberta são 

deliberadamente empregadas. Este ganho não é ilimitado, e alguns autores alertam para a 

forma cautelosa, a qual envolve comprometimento, que redes de relacionamento assumem 

para que a credibilidade e qualidade não sejam impactadas em detrimento do tamanho da rede 

(PRASHANTHAM, 2004; BARNIR; SIMTH, 2002). 

A essência das revelações decorrentes da análise empírica realizada neste trabalho é 

o fato de as estratégias de inovação aberta, utilizadas deliberadamente, proporcionarem 

aumento na velocidade de aprendizagem e, consequente, conquista de novos mercados 

internacionais. 

Sob o ponto de vista acadêmico, houve, nesta pesquisa, uma primeira aproximação 

entre os temas inovação aberta e internacionalização em redes, vinculando estes dois temas 

de forma direta. 

A pesquisa de campo gerou informações relevantes, que auxiliam a alcançar os 

objetivos deste estudo. Todavia, é importante reconhecer seus limites. Uma das limitações, de 

cunho metodológico, encontra-se nas características inerentes à pesquisas qualitativas, que se 

sustentam na obtenção do material empírico por meio das entrevistas. De acordo com Pedro 

Jaime Jr. (2003), quando os interlocutores relatam o que lhes parece ser realidade, já há uma 

interpretação prévia. As revelações dos interlocutores apresentam subjetividades impostas 

pela maneira com que eles enxergam os fatos. Estas subjetividades, representações sociais 

elaboradas sobre a realidade, interferem no que os fenômenos são, de fato.  

O fato do estudo de caso ser único, não representa propriamente uma limitação e sim 

uma característica da pesquisa. De acordo com Zanni, Moraes e Mariotto ( 2011), os estudos 

de caso único servem primeiramente para um entendimento profundo do caso em si. 

                                                 
4 Dentre os quais podemos citar: Boehe e Toni (2006); Chen e Chen (1998); Chetty e Agndal (2007); Chetty, 
Campbell-Hunt (2004); Child e Rodrigues (2006); Freeman, Edwards e Schroder (2006); Han (2006); Loane e 
Bell (2006); Lorga (2003); Weerawardena e Mort e (2006); Oviatii e McDougall (2005;, 1994); Prashantam 
(2005); Rezende er Versiani (2007); Seppo (2007). 
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Vale lembrar, ainda, que esta é uma pesquisa exploratória, com uma aproximação 

inicial da compreensão do entrelaçamento entre inovação aberta e internacionalização em 

redes. Desta maneira, ela permite ainda desdobramentos em pesquisas subsequentes, que 

trabalhem com metodologias complementares, para testarem as proposições aqui feitas. 

Neste trabalho, a investigação empírica permitiu trazer à tona o fato de que agentes 

externos à empresa podem contribuir para a aceleração dos procedimentos de aprendizagem 

no processo de internacionalização e o fato de que o compartilhamento de informações pode 

aumentar a velocidade deste fluxo. Neste processo, são criadas redes de benefícios, com 

agentes externos influenciando o processo de internacionalização. Logo, quando as estratégias 

de internacionalização das empresas abrangem estratégias de internacionalização em rede e 

inovação aberta, as companhias podem acelerar o aprendizado em novos mercados 

internacionais, ganhando dinamismo no processo de atendimento a esses novos mercados. 

Sob o ponto de vista teórico esta pesquisa vinculou diretamente os conceitos de 

internacionalização em redes e inovação aberta e diminuiu esta lacuna teórica. Sob o aspecto 

gerencial, este trabalho denota a importância das estratégias e das práticas de inovação aberta  

nos processos de internacionalização de empresas em rede. 
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o trabalho da Gláucia, essa pessoa no mercado faz o trabalho da Gláucia, é responsável pelo 
país, aí tem o diretor do país e tem as pessoas embaixo, marketing, dependendo do lugar. 
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marketing, tem o trade, e operacionaliza a estratégia do negócio, é como se fosse o mercado 
interno do Brasil.  
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:7 [macro 
estratégia é feita por a..]  (25:25)   (Super) 
Codes: [0 ASSOCIAR INOVACAO ESTRATEGIA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
 macro estratégia é feita por aqui, então eu vou te dar um exemplo, a estratégia da empresa é 
ter uma marca Premium, trabalhar com 3 marcas, sendo que são 3 posicionamentos distintos, 
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EXTERNOS - Family: 3 REDES INOVACAO EXTERNA] [5 APRENDIZAGEM - Family: 
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 eu aprendi o Oriente Médio e vou criar um negócio pro mundo como eu vi no Oriente Médio, 
com certeza quem não é muçulmano não vai querer a comida haram. Então se no 
posicionamento se tem alguma coisa de haram não é relevante para a Europa, pra África, pra 
Ásia. Então tem que ter verdades universais mas que sejam relevantes nos mercados. 
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:16 [Eu acho que a 
1ª grande rejeiç..]  (41:41)   (Super) 
Codes: [0 NEUTRALIZAR REJEICOES - Family: 0 PROCESSOS DE INOVACAO]  
No memos 
 
Eu acho que a 1ª grande rejeição é a definição do novo processo de trabalho e as novas 
estruturas da empresa. Quando você cria uma área internacional de negócio um headquarter 
direciona, direciona é diferente de engessar, porque tem algumas empresas americanas, suíças 
que engessam, você sabe o que estou falando, é isso, você não pode escorregar e eu não quero 
te ouvir também, você tem que seguir. Essa não é a proposta, a proposta é que pode ser 
adaptada 
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:17 [Mas quando 
você cria essa estr..]  (41:41)   (Super) 
Codes: [0 PROCESSO SELECAO IDEIAS - Family: 0 PROCESSOS DE INOVACAO] [0 
PROGRAMAS QUE FAVORECEM O FLUXO IDEIAS - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
 Mas quando você cria essa estrutura e as pessoas não tinham, elas tinham total liberdade de 
fazer o que elas queriam, agora não, agora você tem que passar, e isso já gera um atrito, um 
grande atrito, eu acho que esse é o maior desafio como que você reorganiza a empresa para 
garantir que você tenha uma única estratégia ou tenha uma estratégia forte com esses novos 
papéis dentro do processo. Eu acho que essa uma grande mudança de certas pessoas. E depois 
é garantir que esse fluxo aconteça. 
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P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:18 [tempo tem que 
ter muito alinha..]  (49:49)   (Super) 
Codes: [0 NEUTRALIZAR REJEICOES - Family: 0 PROCESSOS DE INOVACAO]  
No memos 
 
 tempo tem que ter muito alinhamento, tem que ter muito senso comum de ganha a ganha para 
os dois lados, porque eu preciso criar uma c 
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:19 [Então eu acho 
que tem que ter ..]  (49:49)   (Super) 
Codes: [Contradição]  
No memos 
 
Então eu acho que tem que ter uma divisão de tarefas, de conhecimento e de papéis muito 
grande. 
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:20 [Na verdade o 
projeto não é de ..]  (49:49)   (Super) 
Codes: [0 INOVACAO TECIDO GERAL EMPRESA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
Na verdade o projeto não é de uma pessoa, o projeto é de uma empresa, eu acho que isso é o 
que eu tenho vendido e que tem dado certo.  
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:21 [O que a gente 
está fazendo ago..]  (53:53)   (Super) 
Codes: [5 COMPARTILHMENTO - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE 
NEGOCIOS] [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
O que a gente está fazendo agora de fora pra dentro a gente está acompanhado tudo, por 
exemplo, hoje acabou de voltar uma menina que estava em (Oki) do meu grupo, tem dois em 
Marrocos, tem um em Hong Kong e tem um que está indo para o Egisto a semana que vem. E 
é assim, a gente acompanha todos os mercados e traz toda a informação pra cá. Então 
acompanha e o mercado também acompanha, a gente está sempre com o mercado, alinha o 
melhor caminho para o mercado e desse melhor caminho traz pra cá. Então todo mercado que 
a gente faz, a gente faz e traz, faz e traz, e aí com base no nosso conhecimento a gente vai 
dividindo isso o que tem de bom do lugar, o que tem de ruim do outro lugar.  
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:22 [Então tem 
muita variável no me..]  (53:53)   (Super) 
Codes: [5 COMPROMISSO NAS RELACOES - Family: 5 REDE DE 
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INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS] [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - 
Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
Então tem muita variável no meio, eu acho que esse é o trabalho, o trabalho é vencedor 
quando você alinha, você tem essa cumplicidade de ter um ganha a ganha no negócio, é um 
jogo muito transparente, tem que ter um jogo muito transparente, porque não é você que 
executa é a ponta que executa. 
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:23 [Então se ele 
não te segue não ..]  (53:53)   (Super) 
Codes: [5 COMPROMISSO NAS RELACOES - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
Então se ele não te segue não tem muito o que fazer a não ser que seja grande (00:16:26) mas 
aí também não funciona, a gente tem que ter uma cumplicidade muito grande, um 
alinhamento muito grande.  
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:24 [Sim, pesquisa 
propaganda, cons..]  (57:57)   (Super) 
Codes: [2 ACESSO A FONTES EXTERNAS DE INOVAÇÕES - Family: 2 INOVACAO 
ABERTA] [2 COMPARTILHAMENTO INTER ORGANIZACIONAL - Family: 2 
INOVACAO ABERTA] [2 CULTURA DE INTERCONEXAO - Family: 2 INOVACAO 
ABERTA] [2 CULTURA DE REDE ABERTA - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
 Sim, pesquisa propaganda, consultoria.  
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:25 [Para se colher 
informação, par..]  (55:55)   (Super) 
Codes: [2 ESTABELECIMENTO DE RELACIONAMENTOS EXTERNOS - Family: 2 
INOVACAO ABERTA] [3 COOPERACAO EXTERNA - Family: 3 REDES INOVACAO 
EXTERNA] [5 ABERTURA NAS RELACOES - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS] [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - 
Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS] [Expectativa 5 
ESTIMULO PARCERIAS INTERNACIONAIS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
 Para se colher informação, para aprender se usa também instituto de pesquisa, agência de 
propaganda, tem parceiros lá fora? 
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:26 [globais eu 
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estou concentrado e..]  (61:61)   (Super) 
Codes: [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS] [Expectativa 5 ESTIMULO PARCERIAS 
INTERNACIONAIS - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
globais eu estou concentrado em algumas empresas, mas desde que essas empresas sejam 
importantes lá.  
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:27 [or exemplo, eu 
não posso pegar..]  (61:61)   (Super) 
Codes: [5 COMPROMISSO NAS RELACOES - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
or exemplo, eu não posso pegar uma empresa de pesquisa que o cara não conhece, nunca 
trabalhou, ou que já trabalhou e não goste, então tenho que pegar alguma empresa de pesquisa 
que talvez, não é a que ele trabalha atualmente, mas eleja trabalhou, ele gosta 
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:28 [Por exemplo, a 
gente tinha em ..]  (65:65)   (Super) 
Codes: [5 APRENDIZAGEM - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE 
NEGOCIOS]  
No memos 
 
Por exemplo, a gente tinha em um dos posicionamentos a palavra ritual que a gente levou 
para os mercados, em todos os mercados foi bem, só que foi para a África do Sul, ritual na 
população negra era ritual de magia negra, e não ligava a comida. E no branco da África do 
Sul, eles não falavam abertamente, mas eles tinham uma ligação a isso, eles falavam, isso não 
é uma palavra boa, não é legal porque está muito ligado a religião, eles não falavam é uma 
coisa negra, isso é uma coisa do negro, mas eu não gosto disso. Então são coisas macros que 
você começa, puxa, eu não posso ir pro esse caminho.  
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:29 [Nem na África 
e nem lugar nenh..]  (69:69)   (Super) 
Codes: [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
Nem na África e nem lugar nenhum porque aí a gente pode trocar por sinônimos e você vai 
mexendo, não é o ritual, mas é todos os dias fazer isso, isso é um ritual você só está mudando, 
invés de chamar de ritual você coloca todos os dias, e aí vira uma coisa. Encontrar verdades 
universais eu acho que é uma coisa muito importante. Agora acho que tem o limite do que é 
uma verdade universal para uma coisa não relevante, então você tem que ter relevância local 
tentando ter uma verdade universal, em algum momento você tem que ajustar. 
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P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:30 [Argentina que 
está aqui do lad..]  (77:77)   (Super) 
Codes: [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
 Argentina que está aqui do lado, você faz um produto muito parecido com o brasileiro, só 
que a farinha da Argentina é diferente, e a legislação do produto, legislação não aceita uma 
farinha, não por ser brasileiro, espere uma farinha X que é uma farinha enriquecida, que eles 
falam, e eu só posso usar essa farinha, então eu não posso fazer o mesmo produto que aqui no 
Brasil, apesar da embalagem ser igual e tudo. Tem temperos que você do Brasil não consegue 
usar, você só consegue fazer se você tiver uma fábrica lá, você não consegue trazer o tempero 
para o Brasil e esse tempero só existe lá.  
 
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:31 [mais 
descentralizado você tem ..]  (85:85)   (Super) 
Codes: [2 CULTURA DE REDE ABERTA - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
 mais descentralizado você tem que ser.  
 
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:32 [amos supor 
uma empresa que tem..]  (89:89)   (Super) 
Codes: [2 COMPARTILHAMENTO INTER ORGANIZACIONAL - Family: 2 INOVACAO 
ABERTA]  
No memos 
 
amos supor uma empresa que tem como estratégia ser uma casa de marcas, uma empresa que 
tem sobre o guarda-chuva da empresa várias marcas 
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:33 [A gente está 
aprendendo fazer ..]  (97:97)   (Super) 
Codes: [2 CAPTURAR VALORES E IDÉIAS - Family: 2 INOVACAO ABERTA] [2 
CULTURA DE REDE ABERTA - Family: 2 INOVACAO ABERTA] [5 ABERTURA NAS 
RELACOES - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS] [5 
APRENDIZAGEM - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
A gente está aprendendo fazer adaptações, porque é muito complexo.  
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P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:34 [É necessário]  
(109:109)   (Super) 
Codes: [0 NEUTRALIZAR REJEICOES - Family: 0 PROCESSOS DE INOVACAO]  
No memos 
 
 É necessário 
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:35 [A minha 
opinião é que o produt..]  (113:113)   (Super) 
Codes: [2 ACESSO A FONTES EXTERNAS DE INOVAÇÕES - Family: 2 INOVACAO 
ABERTA] [2 CULTURA DE REDE ABERTA - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
A minha opinião é que o produto tem que estar na ponta, e tem que estar na ponta com 
conhecimento do P&D, ele tem que ir ao mercado olhar e falar, essa fórmula é assim, isso 
leva isso, leva isso, a legislação desse país é dessa forma eu consigo entrar, eu sou 
competitivo aqui, não sou 
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:36 [Vem pra 
marketing e marketing ..]  (113:113)   (Super) 
Codes: [5 COMPARTILHMENTO - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE 
NEGOCIOS]  
No memos 
 
Vem pra marketing e marketing fala, isso faz parte da minha estratégia, eu demandei um 
trabalho pra você e você trouxe uma oportunidade pra mim. Com base nisso aí vem pra dentro 
da empresa. Eu não faria nunca ao contrário, porque ao contrário, de novo, se eu fosse pra 
Argentina pelo Brasil eu ia empurrar um produto, mas não ia nem entrar porque a farinha não 
é a farinha, estou dando um detalhe.  
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:37 [. Então por 
exemplo, se eu vou..]  (113:113)   (Super) 
Codes: [2 CULTURA DE REDE ABERTA - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
. Então por exemplo, se eu vou para a Itália se eu falo que eu tenho um produto com tradição 
e chama Sadia, nunca vai ser, nunca vai ser um produto de tradição, porque um produto de 
tradição leva nome italiano, geralmente é uma pasta, e é italiano. 
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:38 [estratégia 
macro, mas tem que ..]  (117:117)   (Super) 
Codes: [0 ASSOCIAR INOVACAO ESTRATEGIA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO] [2 CAPTURAR VALORES E IDÉIAS - Family: 2 INOVACAO ABERTA] [2 
CULTURA DE REDE ABERTA - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
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No memos 
 
estratégia macro, mas tem que ter uma alimentação de fora pra dentro. Quando você define 
uma estratégia e fala, a minha estratégia é essa, eu quero atuar dessa forma, agora você me 
fala no seu mercado como que você vai implementar essa estratégia e aí alimenta de fora pra 
dentro.  
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:39 [: Eu acho que 
a gente está con..]  (121:121)   (Super) 
Codes: [0 NEUTRALIZAR REJEICOES - Family: 0 PROCESSOS DE INOVACAO]  
No memos 
 
: Eu acho que a gente está construindo, eu acho que a gente está construindo. O mercado 
interno a gente está um pouco distante, são duas empresas diferentes quase. O mercado 
externo a gente está construindo, eu acho que ele leva tempo, você não acha um caminho de 
marca, você não acha um caminho global de marca em um ano, demora alguns anos, fazer 
algumas tentativas, eu acho que o grande negócio é minimizar as suas rejeições, seus erros, 
você não 
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:40 [nte Médio com 
porco na embalag..]  (121:121)   (Super) 
Codes: [0 ASSOCIAR INOVACAO ESTRATEGIA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO] [2 CAPTURAR VALORES E IDÉIAS - Family: 2 INOVACAO ABERTA] [2 
CULTURA DE INTERCONEXAO - Family: 2 INOVACAO ABERTA] [5 
APRENDIZAGEM - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS] [5 
COMPARTILHMENTO - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE 
NEGOCIOS]  
No memos 
 
nte Médio com porco na embalagem, eu não posso, eu vou ser rejeitado na hora e nunca mais 
entro no mercado. Então eu posso entrar no mercado de algumas formas, por isso alimentação 
local é importante, a melhor forma de executar essa estratégia aqui é dessa forma, e aí a gente 
vai discutir, vai conversar, ver se dar para produzir, e não dar, de onde sai a matéria prima, se 
produz localmente, aí entra a parte da cadeia mesmo. Mas a estratégia tem que ser a quatro 
mãos, muito a quatro mãos.  
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:41 [formado dessa 
forma, estou lan..]  (125:125)   (Super) 
Codes: [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
formado dessa forma, estou lançando um produto aqui porque o tamanho desse segmento é 
esse, de acordo com a estratégia da marca é importante entrar nesse segmento. Se ele vai 
lançar um produto com pimenta, sem pimenta, não importa, o que é importa é isso e execução 
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da estratégia. Tem o guideline da marca, o que foi definido e ele precisa entrar com guideline 
da marca, então ele tem que entrar com a arquitetura de embalagem de acordo com o 
guideline, as cores corretas, as dimensões dos elementos da 
 
Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
Quando é feito pela ponta eles tem total liberdade de pesquisarem o que eles quiserem, fazer o 
que eles querem, eles fazem pela ponta e mandam pra gente mais para o seu conhecimento, eu 
fiz o resultado é esse, eu tenho um aprendizado legal aqui, eu estou errado nesse caminho, eu 
estou certo nesse caminho. Então isso vem da ponta, eles fazem e tem total liberdade. Daqui a 
gente faz esses grandes projetos que tem que um  
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:43 [feito pela 
ponta eles tem tota..]  (137:137)   (Super) 
Codes: [2 CULTURA DE REDE ABERTA - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
feito pela ponta eles tem total liberdade de pesquisarem o que eles quiserem, fazer o que eles 
querem, eles fazem pela ponta e mandam pra gente mais para o seu conhecimento, eu fiz o 
resultado é esse, eu tenho um aprendizado legal aqui, eu estou errado nesse caminho, eu estou 
certo nesse caminho. Então isso vem da ponta, eles fazem e tem total liberdade. Daqui a gente 
faz esses grandes projetos que te 
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:44 [pesquisa para 
decidir o produt..]  (137:137)   (Super) 
Codes: [0 PROGRAMAS QUE FAVORECEM O FLUXO IDEIAS - Family: 0 PROCESSOS 
DE INOVACAO] [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
 pesquisa para decidir o produto que ele vai lançar, que ele vai por na fórmula dele, eu não 
vou fazer isso daqui, mas eu vou falar, a estratégia é essa, e aí ele faz pela ponta, daí ele tem a 
liberdade de fazer lá e a gente conduzir o macro por aqui.   
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:45 [conhecer o 
consumidor local, c..]  (145:145)   (Super) 
Codes: [2 CULTURA DE REDE ABERTA - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
conhecer o consumidor local, conhecer a logística local, conhecer os clientes da região, você 
tem que se tornar local, ainda mais para alimento, e aos poucos você trazer esse conhecimento 
pra cá.  
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P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:46 [Você tem 
modelos diferentes de..]  (153:153)   (Super) 
Codes: [0 ASSOCIAR INOVACAO ESTRATEGIA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
Você tem modelos diferentes de negócios dependendo da categoria que você está, da industria 
que você está. Se você está numa empresa de tecnologia o seu ativo fixo é muito pequeno, é 
quase nulo, mas se você está numa indústria como a gente está aqui, para você construir uma 
coisa nova é muito complexo. Eu brinco que a empresa é um iceberg para o mercado, porque 
o mercado vê só o que está acima, só vê o produto na gôndola, mas o que está pra baixo da 
água é uma quantidade de coisas a fazer, é um processo tão complexo que começa na 
definição da bisavó do frango, você compra o ovo, esses  
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:47 [: É uma 
operação muito complex..]  (157:157)   (Super) 
Codes: [2 CULTURA DE INTERCONEXAO - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
: É uma operação muito complexa, uma operação para você ter uma ideia a gente abate quase 
7 milhões de frangos por dia, 7 milhões de frangos é muita coisa em 60 fábricas no Brasil, e o 
frango não pode viajar mais que 100 km de caminhão. Então você tem que ter a fábrica na 
cidade, todos integrados em volta, o caminhão passa, você tem que tirar o frango no dia 
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:48 [Eu não 
acredito no negócio man..]  (161:161)   (Super) 
Codes: [4 AMBIENTE FAVORÁVEL A INOVACAO COM NORMAS MENOS RIGIDAS 
- Family: 4 FLEXIBILIDADE ORGANIZACIONAL]  
No memos 
 
Eu não acredito no negócio mandatário.  
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:49 [Tem muito 
relacionamento, tem ..]  (169:169)   (Super) 
Codes: [5 ESTABELECIMENTO DE LAÇOS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS] [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - 
Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
Tem muito relacionamento, tem processo, mas tem muito relacionamento, você precisa trocar 
muito conhecimento.  
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:50 [Eu acho que 
essa cadeira, uma ..]  (173:173)   (Super) 
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Codes: [4 LIBERDADE E AUTONOMIA - Family: 4 FLEXIBILIDADE 
ORGANIZACIONAL] [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
Eu acho que essa cadeira, uma das coisas mais importante que a pessoa tem que ter como skill 
é um excelente relacionamento, jogo de cintura, negociação, que você mexe com um monte 
de interesses ao mesmo tempo.  
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:51 [Você tem 
vários sites que são ..]  (177:177)   (Super) 
Codes: [2 CULTURA DE REDE ABERTA - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
Você tem vários sites que são informações abertas que você acaba tendo acesso, que é o 
USDA, FMI, Barra in, que você no final tem que entender o trade da proteína. Então eu vou te 
dar um exemplo, por exemplo, a gente exporta para o Oriente Médio, teve uma crise de 
commodities no mundo, o preço de commodities começou a subir, e o Brasil tem um custo 
menor. Chega 
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:52 [uma empresa 
voltada ao consumi..]  (177:177)   (Super) 
Codes: [5 APRENDIZAGEM - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE 
NEGOCIOS]  
No memos 
 
uma empresa voltada ao consumidor num negócio em que o iceberg embaixo da parte da 
baixo é muito pesada a empresa. Então você para mover uma cadeia de suíno você precisa de 
6 meses para começar a mexer, você vai exportar pra China, a China não autoriza um 
antibiótico que é dado pra saúde animal. Só que para você tirar isso do plantel você precisa 
pelo menos de 6 meses. Então  
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:53 [Então você 
tem que usar o máxi..]  (177:177)   (Super) 
Codes: [5 APRENDIZAGEM - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE 
NEGOCIOS]  
No memos 
 
Então você tem que usar o máximo de informação possíve 
 
 
P 2: FABIO CAMPARINI_MERCADO_EXTERNO_ATLAS.doc - 2:54 [Diferente e 
não tem uma grande..]  (185:185)   (Super) 
Codes: [5 APRENDIZAGEM - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE 
NEGOCIOS] [Expectativa 5 ESTIMULO PARCERIAS INTERNACIONAIS - Family: 5 
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REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
Diferente e não tem uma grande internacionalização, não tem, no Brasil não tem. Então é uma 
estrada que ninguém passou, a gente está escrevendo essa estrada, a gente está montando a 
estrada pra um dia alguém passar, porque ninguém passou a minha impressão da forma que a 
gente quer, o sonho é muito grande assim, eu acho que ninguém passou da forma que a gente 
quer passar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All (25) quotations from primary document: P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO 
ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc (<TBPATH>\Brasil Foods\CESAR 
ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc) 
______________________________________________________________________ 
 
HU: PROJETOINTERPRETACAOBRASILFOODS 
File:  [C:\Users\guto\Desktop\PROJETOINTERPRETACAOBRASILFOODS.hpr5] 
Edited by: Super 
Date/Time: 26/01/2012 18:51:46 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:1 
[Da Young lá.]  (18:18)   (Super) 
Codes: [2 ALIANÇAS - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
 Da Young lá. 
 
 
P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:2 
[com alguma ajuda dos escritóri..]  (18:18)   (Super) 
Codes: [3 COOPERACAO EXTERNA - Family: 3 REDES INOVACAO EXTERNA]  
No memos 
 
com alguma ajuda dos escritórios regionais, a gente coordenou vários processos, mas às vezes 
a gente contratou um parceiro local através do escritório regional da Perdigão lá, outra vez foi 
através do nosso escritório nesse país, tinha país que a gente não tinha uma representação boa 
para fazer isso. Na Rússia a gente fez tudo, em Dubai a gente fez tudo. Então cada caso foi 
um caso, a gente fez alguma coisa na Europa, França, Inglaterra que eram ainda mercados 
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testes. Então esse era o primeiro processo fazer uma puta investigação.  
 
 
P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:3 
[A gente fez várias pesquisas, ..]  (18:18)   (Super) 
Codes: [2 COMPARTILHAMENTO INTER ORGANIZACIONAL - Family: 2 INOVACAO 
ABERTA] [3 COOPERACAO EXTERNA - Family: 3 REDES INOVACAO EXTERNA]  
No memos 
 
A gente fez várias pesquisas, algumas via a própria Perdigão com alguma ajuda dos 
escritórios regionais, a gente coordenou vários processos, mas às vezes a gente contratou um 
parceiro local através do escritório regional da Perdigão lá, outra vez foi através do nosso 
escritório nesse país, tinha país que a gente não tinha uma representação boa para fazer isso. 
Na Rússia a gente fez tudo, em Dubai a gente fez tudo. Então cada caso foi um caso, a gente 
fez alguma coisa na Europa, França, Inglaterra que eram ainda mercados testes. Então esse 
era o primeiro processo fazer uma puta investigação.  
 
 
P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:4 
[Isso foi meio consensual, a ge..]  (22:22)   (Super) 
Codes: [0 ASSOCIAR INOVACAO ESTRATEGIA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
Isso foi meio consensual, a gente tinha uma missão, o nosso brief foi o que a gente faz com 
essa marca, a gente fazer um planejamento estratégico de introdução dessa marca nesses 
mercados. 
 
 
P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:5 
[Então foi um processo muito de..]  (22:22)   (Super) 
Codes: [2 ALIANÇAS - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
 Então foi um processo muito desenvolvido a quatros mãos com a Perdigão 
 
 
P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:6 
[. Então a gente pediu via as á..]  (22:22)   (Super) 
Codes: [0 SISTEMAS GERENCIAMENTO INOVACAO - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
. Então a gente pediu via as áreas de planejamento regionais para montar projetos por 
exemplo de entrevista em profundidade com 
 
 
P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:7 
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[E essas melhorias, essas adapt..]  (24:26)   (Super) 
Codes: [2 ACESSO A FONTES EXTERNAS DE INOVAÇÕES - Family: 2 INOVACAO 
ABERTA] [2 CULTURA DE REDE ABERTA - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
E essas melhorias, essas adaptações vocês que traziam sugestões pra eles? 
 
Entrevistado: Sim.  
 
 
P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:8 
[A resistência que existe é uma..]  (30:30)   (Super) 
Codes: [0 NEUTRALIZAR REJEICOES - Family: 0 PROCESSOS DE INOVACAO]  
No memos 
 
A resistência que existe é uma resistência operacional, principalmente falando de produto que 
é mais simples de entender, eu não vou criar 20 produtos diferentes só porque você está 
mandando, é um problema seu, é um risco, aqui você não pode trabalhar com esse tipo de 
frango, você vai fazer outra coisa, tudo bem? Tudo bem. Então é outra história. Todo esse 
gargalo técnico era mais fácil. Tinha resistência da parte de engenheiro da parte de 
desenvolvimento 
 
 
P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:9 
[Basicamente era agência, marke..]  (34:34)   (Super) 
Codes: [0 INOVACAO TECIDO GERAL EMPRESA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO] [1 KNOW HOW DETERMINA CONTRIBUICAO E NAO POSICAO 
HIERARQUICA - Family: 1 EQUIPES] [1 PRESENCA EQUIPES 
MULTIDISCIPLINARES - Family: 1 EQUIPES]  
No memos 
 
Basicamente era agência, marketing, comercial regional lá dos países, tinha o comercial 
Brasil que ajudaram. Mas basicamente era marketing, comunicação e comercial. 
 
 
P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:10 
[Você falou de resistência, a g..]  (34:34)   (Super) 
Codes: [0 NEUTRALIZAR REJEICOES - Family: 0 PROCESSOS DE INOVACAO]  
No memos 
 
Você falou de resistência, a gente teve que convencer durante o processo algumas pessoas, 
porque você está mexendo no DNA de uma marca que é bem sucedida 
 
 
P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:11 
[Sim, muito, marca ela chamou P..]  (38:38)   (Super) 
Codes: [5 APRENDIZAGEM - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE 
NEGOCIOS]  
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No memos 
 
Sim, muito, marca ela chamou Perdix, na Rússia ela tinha dois nomes, no mundo inteiro era 
Perdix na Rússia era fazenda uma coisa assim, porque Perdix tinha uma outra concepção. 
Esse negócio na verdade ainda está meio em andamento, a gente se afastou um pouco no 
último ano dessa história 
 
 
P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:12 
[A gente tinha um processo.]  (42:42)   (Super) 
Codes: [0 SISTEMAS GERENCIAMENTO INOVACAO - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
A gente tinha um processo. 
 
 
P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:13 
[plano de trabalho com muitas f..]  (42:42)   (Super) 
Codes: [0 ASSOCIAR INOVACAO ESTRATEGIA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
 plano de trabalho com muitas fazes, 
 
 
P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:14 
[acabou fazendo muita coisa vir..]  (46:46)   (Super) 
Codes: [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
acabou fazendo muita coisa virtual 
 
 
P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:15 
[Eu acho que a gente teve muito..]  (54:54)   (Super) 
Codes: [4 LIBERDADE E AUTONOMIA - Family: 4 FLEXIBILIDADE 
ORGANIZACIONAL]  
No memos 
 
Eu acho que a gente teve muito problema com embalagem, mas aí eu não sei te responder 
tecnicamente o que aconteceu. Com certeza teve esse tipo de problema com embalagem, a 
gente fez algumas adaptações de material de lançamento, que eu me lembre que houve uma 
grande convenção que a gent 
 
 
P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:16 
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[Mas com certeza o macro da his..]  (58:58)   (Super) 
Codes: [0 ASSOCIAR INOVACAO ESTRATEGIA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
Mas com certeza o macro da história, a solução estratégica de comunicação, o nome, o grosso 
da linguagem visual, isso foi implementado e é uma coisa que funcionou até onde eu sei.  
 
 
P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:17 
[Sim, sim, funcionou]  (66:66)   (Super) 
Codes: [Expectativa 5 ESTIMULO PARCERIAS INTERNACIONAIS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
 Sim, sim, funcionou 
 
 
P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:18 
[Aqui dentro da agência a gente..]  (70:70)   (Super) 
Codes: [0 INOVACAO TECIDO GERAL EMPRESA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO] [1 PRESENCA EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - Family: 1 EQUIPES] [5 
REDES DE RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO 
DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
Aqui dentro da agência a gente tinha planejadores, tinha três pessoas de planejamento 
estratégico, a gente tinha duas pessoas de atendimento para coordenar, porque esse link com 
os países e com as coisas demandava muito alguém com uma capacidade de organização 
grande, então tinha Flávia que você conheceu, que estava com a gente, teve um papel 
importantíssimo de amarrar as pontas, nós precisamos saber tal coisa de tal país ou então 
achar a pessoa certa, tinha essa pessoa. E tinha duas ou três pessoas de design no grupo que 
ajudava a conceituar a coisa, a gente trabalhando no logo, estava trabalhando na linguagem 
visual, então precisava de alguém de design junto. Isso foi a estrutura na agência. Daí tinha 
uma estrutura que era o par desse grupo na Perdigão com gente do marketing, do comercial, e 
industrial.  
 
 
P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:19 
[gente faz muito isso, existe n..]  (74:74)   (Super) 
Codes: [3 COOPERACAO EXTERNA - Family: 3 REDES INOVACAO EXTERNA] [5 
ESTABELECIMENTO DE RELACIONAMENTOS EXTERNOS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS] [Expectativa 5 ESTIMULO PARCERIAS 
INTERNACIONAIS - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
gente faz muito isso, existe na Young inclusive, pessoas que só fazem isso, são contratadas só 
pra fazer isso para fazer esse network global 
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P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:20 
[que a gente entrou no processo..]  (78:78)   (Super) 
Codes: [3 COOPERACAO EXTERNA - Family: 3 REDES INOVACAO EXTERNA] [3 
INTERACOES ESTRATEGICAS ENTRE EMPRESAS MAIS DO QUE PROCESSOS - 
Family: 3 REDES INOVACAO EXTERNA] [5 ABERTURA NAS RELACOES - Family: 5 
REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS] [5 COMPROMISSO NAS 
RELACOES - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS] [5 
ESTABELECIMENTO DE LAÇOS - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE 
NEGOCIOS]  
No memos 
 
que a gente entrou no processo por duas razoes, uma por conhecer muito a marca no Brasil 
por estar muito tempo com a Perdigão e pelo know-how em comunicação, a gente já tinha um 
relacionamento não só com a Perdigão aqui, mas com as bases locais em criar coisas locais, 
era coisas totalmente desligadas uma das outras, mas a gente já tinha um relacionamento 
muito suave, muito leve com a bases locais, então isso nos conferiu um pouquinho de know-
how sobre esse assunto. Então essa história com a Perdigão foi uma das razões e a outra razão 
foi esse know-how internacional da gente pode usar toda  
 
 
P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:21 
[Sem dúvida, a gente conheceu m..]  (82:82)   (Super) 
Codes: [0 PROGRAMAS QUE FAVORECEM O FLUXO IDEIAS - Family: 0 PROCESSOS 
DE INOVACAO] [3 ESTABELECIMENTO DE RELACIONAMENTOS EXTERNOS - 
Family: 3 REDES INOVACAO EXTERNA] [5 ABERTURA NAS RELACOES - Family: 5 
REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
Sem dúvida, a gente conheceu muita gente, a gente começou a se relacionar com gente que a 
gente nunca tinha trabalhado. E por muitas vezes era muito difícil. Para você ter ideia, eu não 
sei o quanto você foi fundo, provavelmente você já falou com muita gente da Perdigão. Mas 
os escritório regionais, a bases locais, normalmente você tem representantes, então o cara lá 
da Hungria é um distribuidor que é local que conhec 
 
 
P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:22 
[que você chega querendo unific..]  (82:82)   (Super) 
Codes: [0 NEUTRALIZAR REJEICOES - Family: 0 PROCESSOS DE INOVACAO]  
No memos 
 
 que você chega querendo unificar tudo isso, falando, olha essa é uma marca internacional a 
gente quer ter a mesma cara, não faz sentido você ter um nome em cada país. A gente 
enfrentou muita resistência desses distribuidores locais que se sentiam donos da marca. Em 
alguns casos esses cara é valiosíssimo pra nós entender o mercado, entender qual era a 
dificuldade, entender o que a gente deveria fazer. Então a gente enfrentou alguma resistência, 
eu entendo desse negó 
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P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:23 
[Existia uma dúvida de, vamos t..]  (86:86)   (Super) 
Codes: [2 CAPTURAR VALORES E IDÉIAS - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
 Existia uma dúvida de, vamos ter duas marcas, a marca internacional é diferente da marca 
Brasil? Existiam dúvidas que por exemplo, o nome, era um nome único em inglês, ou a gente 
vai usar o mesmo nome, mas traduzido em cada país? 
 
 
P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:24 
[quando a gente começa a entrar..]  (94:94)   (Super) 
Codes: [0 PROCESSO SELECAO IDEIAS - Family: 0 PROCESSOS DE INOVACAO]  
No memos 
 
quando a gente começa a entrar fundo no hábito, entrar fundo na cadeia a gente começa a vê 
esse tipo de coisa com o distribuidor falando, aqui eu entendo e faço do meu jeito.  O 
consumidor olhando para a sua marca num país importante dizendo, tudo bem se você quiser, 
aqui não pode ser vermelha porque vermelha é a cor do diabo e não sei o que lá 
 
 
P 1: CESAR ORTIZ_PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_YOUNG_ATLAS.doc - 1:25 
[Você muda, você toma a decisão..]  (94:94)   (Super) 
Codes: [2 CAPTURAR VALORES E IDÉIAS - Family: 2 INOVACAO ABERTA] [2 
CULTURA DE REDE ABERTA - Family: 2 INOVACAO ABERTA] [2 
ESTABELECIMENTO DE RELACIONAMENTOS EXTERNOS - Family: 2 INOVACAO 
ABERTA] [4 ALTERAR LINHA COMANDO PROJETO - Family: 4 FLEXIBILIDADE 
ORGANIZACIONAL] [4 AMBIENTE FAVORÁVEL A INOVACAO COM NORMAS 
MENOS RIGIDAS - Family: 4 FLEXIBILIDADE ORGANIZACIONAL] [5 ABERTURA 
NAS RELACOES - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS] [5 
APRENDIZAGEM - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS] 
[Expectativa 5 ESTIMULO PARCERIAS INTERNACIONAIS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
Você muda, você toma a decisão de mudar a cor da marca por causa de um país que é 
importante, ou enfrenta isso e vai embora. Então essas decisões são decisões muito difíceis. 
Tudo era muito em consenso, tudo era decidido nessas reuniões, workshops a gente dava a 
nossa visão, olha eu acho que vocês não devem fazer isso, aí pode ser que haja uma razão 
comercial para você não querer abrir mão dessa fatia nesse país. Mas de maneira geral a gente 
tinha uma visão que era muito mais simples do que realmente foi. Eu não se por ser alimento 
que é uma coisa muito particular que está muito ligada a cultura, muito local. Mas foi mais 
complicado, a gente vê coisas, a gente tem muitos clientes globais, Colgate, Danone e etc que 
usam a mesma marca, tem adaptações e tal, não deve ser muito ao contr 
All (32) quotations from primary document: P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA 
INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc (<TBPATH>\Brasil Foods\ROBERTA 
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MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc) 
______________________________________________________________________ 
 
HU: PROJETOINTERPRETACAOBRASILFOODS 
File:  [C:\Users\guto\Desktop\PROJETOINTERPRETACAOBRASILFOODS.hpr5] 
Edited by: Super 
Date/Time: 26/01/2012 19:00:18 
______________________________________________________________________ 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:1 [Tem, 
tem, a gente tem reuniões..]  (8:8)   (Super) 
Codes: [0 SISTEMAS GERENCIAMENTO INOVACAO - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO] [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
Tem, tem, a gente tem reuniões de alinhamento e tem até um desenho de governança, porque 
agora com a empresa, você imagina que a gente teve aprovação do CADE faz dois meses, 
então a empresa agora está passando por um momento de integração de unificação de 
processos, porque eram empresas separadas, então a agora a gente está montando tudo iss 
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:2 
[Então você tem encontros mensa..]  (8:8)   (Super) 
Codes: [1 PRESENCA EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - Family: 1 EQUIPES]  
No memos 
 
Então você tem encontros mensais de comitê de marketing que aí troca as melhores práticas, 
tem um processo para governança de marca, por exemplo, a gente tem a marca Sadia que está 
em Calis, mas a gente acabou de lançar a mussarela Sadia que vai ser feito por aqui. Então 
como que a gente respeita os guidelines dessa marca no novo business. Então tem sempre um 
processo de aprovação, de acompanhamento, nos comitês de produto você tem sempre um 
representante da outra presente no time para garantir que coisa não cresça torta.  
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:3 [Na 
verdade é muito dinâmico um..]  (16:16)   (Super) 
Codes: [0 PROGRAMAS QUE FAVORECEM O FLUXO IDEIAS - Family: 0 PROCESSOS 
DE INOVACAO] [1 CLIMA ORGANIZACIONAL INOVADOR - Family: 1 EQUIPES] [3 
DINAMISMO NAS TROCAS - Family: 3 REDES INOVACAO EXTERNA]  
No memos 
 
 Na verdade é muito dinâmico uma boa ideia, um bom conceito pode vir de tudo quanto é 
lugar, tem o lado que a gente pesquisa, então vai atrás tem o posicionamento da marca, pra 
onde que eu vou permear esse posicionamento da marca,  
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:4 [Mas 
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tem muitas coisas que vem ..]  (16:16)   (Super) 
Codes: [0 INOVACAO TECIDO GERAL EMPRESA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
Mas tem muitas coisas que vem P&D que ele foi testar um novo conceito tem até um novo 
tipo de ingrediente que pode dar algum benefício funcional e que el 
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:5 [ente 
trabalha muito a quatro m..]  (16:16)   (Super) 
Codes: [0 SISTEMAS GERENCIAMENTO INOVACAO - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
ente trabalha muito a quatro mãos para tirar o pé do dia-a-dia para não ficar fazendo coisas 
alienada, e também tem uma estrutura que está pensando lá pra frente para não ficar sem 
inovação, pra você ficar fazendo mais do mesmo, a gente quer coisas diferentes, a gente quer 
plataforma que  
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:6 [A 
gente tem aqui um processo]  (20:20)   (Super) 
Codes: [0 SISTEMAS GERENCIAMENTO INOVACAO - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
A gente tem aqui um processo 
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:7 
[Então deu gate zero, primeiro ..]  (20:20)   (Super) 
Codes: [0 INOVACAO TECIDO GERAL EMPRESA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO] [0 PRESENCA ALTA DIRECAO - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
Então deu gate zero, primeiro você tem lá a liderança presente nessas reuniões de comitê que 
elas são mensais, então você tem o vice-presidente, você tem o vice-presidente da área, você 
tem os diretores de áreas, diretor de marketing, de operações, de trade, tem o representante do 
mercado externo food service, todo mundo ali, P&D que começa a trazer, 
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:8 [m 
grupo de trabalho, nesse gru..]  (20:20)   (Super) 
Codes: [1 KNOW HOW DETERMINA CONTRIBUICAO E NAO POSICAO 
HIERARQUICA - Family: 1 EQUIPES] [1 PRESENCA EQUIPES 
MULTIDISCIPLINARES - Family: 1 EQUIPES]  
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No memos 
 
m grupo de trabalho, nesse grupo de trabalho todo mundo traça prioridades, e nesse comitê 
também a gente valida, essa ideia é aprovada, mas ela vai entrar na prioridade três, porque a 
gente tem que fazer as outras duas, são lançamentos mais pra frente. Aí ela entra no  
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:9 [e 
uma forma on-line de que tod..]  (20:20)   (Super) 
Codes: [0 PROCESSO SELECAO IDEIAS - Family: 0 PROCESSOS DE INOVACAO]  
No memos 
 
 e uma forma on-line de que todo mundo coloque as suas ideias, porque às 
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:10 [o 
computador do refeitório, ou..]  (20:20)   (Super) 
Codes: [0 DESEVOLVER MENTALIDADE INOVACAO - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO] [0 INOVACAO TECIDO GERAL EMPRESA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO] [1 CLIMA ORGANIZACIONAL INOVADOR - Family: 1 EQUIPES]  
No memos 
 
o computador do refeitório, ou ele põe na caixinha do refeitório uma ideia. A gente quer 
estimular mesmo, até você ter  incentivo para as ideias que foram implementadas. Então tem 
algumas coisas, tem intensidades, tem momentos mais estratégicos para ideias mais 
estruturadas, e tem momentos mais para o dia-a-dia para estimular novas ideias.  
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:11 [os 
processos e a gente está co..]  (28:28)   (Super) 
Codes: [0 SISTEMAS GERENCIAMENTO INOVACAO - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO] [Expectativa 5 ESTIMULO PARCERIAS INTERNACIONAIS - Family: 5 
REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
os processos e a gente está começando a juntar tudo num um, porque precisa ser um time só, 
ainda você tem vice-presidentes de BUs diferentes, você tem vice-presidente de mercado 
interno de carne, você tem o vice-presidente do mercado externo, você tem o vice-presidente 
de lácteos. Então eles se encontram nesses comitê 
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:12 [eis 
da organização, então não ..]  (28:28)   (Super) 
Codes: [0 INOVACAO TECIDO GERAL EMPRESA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
eis da organização, então não é um trabalho rápido, eu diria que a gente tem a diretriz e 
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claramente a onde a gente quer chegar, mas a gente ainda está nesse processo de envolver 
todos os níveis da organização.  
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:13 
[ainda é muito desconforto, por..]  (32:32)   (Super) 
Codes: [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
ainda é muito desconforto, porque o pessoal de mercado externo acha que colocar o nome 
Brasil Foods pode ter um tipo de rejeição lá fora dependendo do país, ah que vem do Brasil 
talvez não seja de tanta qualidade, tipos os carros coreanos de décadas atrás. Por outro lado 
tem que ser um nome só, porque se eu estou falando Br 
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:14 
[ultoria externa começa a mapea..]  (32:32)   (Super) 
Codes: [2 CULTURA DE REDE ABERTA - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
ultoria externa começa a mapear, o que puxa mais, então se o business está muito mais 
voltado para crescimento no mercado externo talvez eu tenho se realmente for relevante essa 
rejeição de nome Brasil no nome, talvez eu tenho que chamar BrF pra todo mundo dentro e 
fora. Mas a gente tem que começar a construir essa visão amplia 
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:15 
[Tem que ser se não, não vira l..]  (36:36)   (Super) 
Codes: [1 PRESENCA EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - Family: 1 EQUIPES] [2 
ALIANÇAS - Family: 2 INOVACAO ABERTA] [2 CULTURA DE INTERCONEXAO - 
Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
Tem que ser se não, não vira legitimo, se você não põe todo mundo na mesma sala 
simplesmente não acontece, aí você chega lá com PowerPoint o cara fala; não funciona para a 
minha região, não quero, ah está bom, vou ver, ah está muito avançado. Se você não envolve 
desde do começo e não tem um time trabalhando como parte da solução não vira não, porque 
é muito grande, empresas muito grandes você não tem 
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:16 
[Entrevistado: Eu acho que cada..]  (39:40)   (Super) 
Codes: [0 ASSOCIAR INOVACAO ESTRATEGIA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
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Entrevistado: Eu acho que cada vez mais a própria empresa, isso tem que estar mito atrelado 
ao business, não adianta você falar, olha a internacionalização depende da empresa ela  é 
importante, mais importante ou menos importante. Então um dos pilares de crescimento dessa 
empresa é a internacionalizaçã 
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:17 
[ontece, o mercado externo fala..]  (44:44)   (Super) 
Codes: [2 ACESSO A FONTES EXTERNAS DE INOVAÇÕES - Family: 2 INOVACAO 
ABERTA] [2 COMPARTILHAMENTO INTER ORGANIZACIONAL - Family: 2 
INOVACAO ABERTA] [3 ESTABELECIMENTO DE RELACIONAMENTOS 
EXTERNOS - Family: 3 REDES INOVACAO EXTERNA] [5 ESTABELECIMENTO DE 
RELACIONAMENTOS EXTERNOS - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO 
DE NEGOCIOS] [Expectativa 5 ESTIMULO PARCERIAS INTERNACIONAIS - Family: 5 
REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
ontece, o mercado externo fala assim; eu estou fazendo um trabalho de entendimento de todas 
as marcas, as nossas marcas no mundo, então eu pego os mercados mais relevantes e entende 
qual que é a percepção dessas marcas, tem rejeição, não tem rejeição, o que eu posso falar, 
como que eu quero ampliar, qual que é o mercado estratégico que eu quero crescer, e a partir 
dessa percepção frente o que a gente tem de posicionamento, o quanto eu tenho que ajustar, 
eu consigo pegar o posicionam 
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:18 [mas 
toda adequação para a real..]  (44:44)   (Super) 
Codes: [2 ACESSO A FONTES EXTERNAS DE INOVAÇÕES - Family: 2 INOVACAO 
ABERTA] [2 CAPTURAR VALORES E IDÉIAS - Family: 2 INOVACAO ABERTA] [5 
APRENDIZAGEM - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS] [5 
REDES DE RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO 
DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
 mas toda adequação para a realidade da região está na mão do mercado externo. 
 
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:19 
[Então tem coisas que ainda faz..]  (56:56)   (Super) 
Codes: [0 NEUTRALIZAR REJEICOES - Family: 0 PROCESSOS DE INOVACAO]  
No memos 
 
Então tem coisas que ainda fazem parte de um processo de transição. 
 
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:20 [mas 



 

 
 

182

eu acho que é o limite ent..]  (60:60)   (Super) 
Codes: [0 SISTEMAS GERENCIAMENTO INOVACAO - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
mas eu acho que é o limite entre ser flexível e ser permissível, porque chega uma hora que se 
você não falar, para, não vai parar nunca, chega uma hora que você fala putz! 
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:21 [tem 
que premiar as pessoas, te..]  (60:60)   (Super) 
Codes: [1 CLIMA ORGANIZACIONAL INOVADOR - Family: 1 EQUIPES] [1 GERACAO 
DE CONHECIMENTO DISSEMINADO EM TODAS AREAS - Family: 1 EQUIPES]  
No memos 
 
 tem que premiar as pessoas, tem que incentivas às boas iniciativas para que a coisa não seja 
tão lenta, se não você não muda.  
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:22 [pra 
ser simplesmente conceitua..]  (64:64)   (Super) 
Codes: [0 ASSOCIAR INOVACAO ESTRATEGIA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
pra ser simplesmente conceitual, tem todo um business por trás que tem que ser viabilizado. 
Então você consegu 
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:23 
[raçando todas essas questões. ..]  (64:64)   (Super) 
Codes: [0 ASSOCIAR INOVACAO ESTRATEGIA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
raçando todas essas questões. Mas eu acho que ter o plano claro da onde você quer chegar, a 
visão da onde você quer chegar, e eu acho que a Brasil Foods faz isso muito bem, ela faz 
planejamento de 5 anos muito detalhado pra falar, é isso que eu 
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:24 [o, 
tem revisões periódicas, a ..]  (64:64)   (Super) 
Codes: [4 AMBIENTE FAVORÁVEL A INOVACAO COM NORMAS MENOS RIGIDAS 
- Family: 4 FLEXIBILIDADE ORGANIZACIONAL] [4 LIBERDADE E AUTONOMIA - 
Family: 4 FLEXIBILIDADE ORGANIZACIONAL]  
No memos 
 
o, tem revisões periódicas, a gente quebra a cabeça, tem ajustes, você não acerta de primeira, 
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mas o norte sempre é muito claro. 
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:25 
[Então aquisição faz parte dess..]  (68:68)   (Super) 
Codes: [3 DINAMISMO NAS TROCAS - Family: 3 REDES INOVACAO EXTERNA] [5 
APRENDIZAGEM - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
Então aquisição faz parte dessa dinâmica de cultura. Então é uma coisa muito viva, então 
conforme você está  
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:26 
[Então ainda é um trabalho que ..]  (68:68)   (Super) 
Codes: [Expectativa 5 ESTIMULO PARCERIAS INTERNACIONAIS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
 Então ainda é um trabalho que precisa muito evoluir para ter essa integração global.  
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:27 [o 
assim que a gente está pesqu..]  (72:72)   (Super) 
Codes: [2 CAPTURAR VALORES E IDÉIAS - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
o assim que a gente está pesquisando empresas de vários portes. 
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:28 
[uestão de know-how também]  (76:76)   (Super) 
Codes: [5 APRENDIZAGEM - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE 
NEGOCIOS]  
No memos 
 
uestão de know-how também 
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:29 [o 
ter parceiros estratégicos, ..]  (76:76)   (Super) 
Codes: [2 ALIANÇAS - Family: 2 INOVACAO ABERTA] [2 ESTABELECIMENTO DE 
RELACIONAMENTOS EXTERNOS - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
o ter parceiros estratégicos, mesmo que eu não adquira, eu preciso criar alianças lá fora, eu 
preciso trocar experiências, eu preciso traze 
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P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:30 
[oxigenação contínua para deixa..]  (76:76)   (Super) 
Codes: [0 SISTEMAS GERENCIAMENTO INOVACAO - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
oxigenação contínua para deixar de ser o  frango abatido in natura cada vez mais ter coisas 
novas.  
 
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:31 
[ainda tem muita resistência, s..]  (80:80)   (Super) 
Codes: [0 NEUTRALIZAR REJEICOES - Family: 0 PROCESSOS DE INOVACAO]  
No memos 
 
ainda tem muita resistência, se eu mudar isso vai ter um problema aqui na prod 
 
 
P 5: ROBERTA MORELLI_MARCA INOVACAO LACTEOS_ATLAS.doc - 5:32 
[endo da onde vai isso tem maio..]  (80:80)   (Super) 
Codes: [0 INOVACAO TECIDO GERAL EMPRESA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
endo da onde vai isso tem maior ou menor intens 
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P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:1 [, 
inovação muito estruturada, ..]  (7:7)   (Super) 
Codes: [0 SISTEMAS GERENCIAMENTO INOVACAO - Family: 0 PROCESSOS DE 



 

 
 

185

INOVACAO]  
No memos 
 
, inovação muito estruturada, ela tem uma atuação muito forte baseado entendimento de 
consumidor. Toda a gestão de inovação 
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:2 [Então eu 
tenho esse papel, que..]  (11:11)   (Super) 
Codes: [1 GERACAO DE CONHECIMENTO DISSEMINADO EM TODAS AREAS - 
Family: 1 EQUIPES] [1 PRESENCA EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - Family: 1 
EQUIPES] [1 RELACOES HORIZONTAIS - Family: 1 EQUIPES]  
No memos 
 
 Então eu tenho esse papel, que é um papel transversal ao trabalho de business be business as 
categorias, quem faz a gestão de produto, de gestão de categoria de produto são as gerentes de 
categoria a Gláucia é uma delas. Então eu tenho esse papel 
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:3 [s eu acho 
que tem perfis, eu a..]  (15:15)   (Super) 
Codes: [0 INOVACAO TECIDO GERAL EMPRESA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
s eu acho que tem perfis, eu acho que a  
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:4 [uestão 
da internacionalização ..]  (15:15)   (Super) 
Codes: [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
uestão da internacionalização  ela é um tema novo, as duas empresas tem um perfil parecido, 
elas são empresas que são no mercado externo fortes exportadoras de commodities, 80% do 
que ela vende no mercado externo, tanto uma empresa quanto a outra com pequena diferença, 
são produtos sem marcas, ela produz no Brasil e exporta. A maior parte be to be, e ela faz 
muito esse trabalho ... em alguns casos ela exporta matéria prima, e tem algum centro de 
processamento em alguns países, e ali ela chega até o consumidor em alguns casos com o 
produto já acabado, mas às vezes até o produto acabado é sem marca. E aí você coloca marca 
de redes, marca de algum outro, terceiros. Em alguns paí 
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:5 [fosse 
transversal aos países à..]  (19:19)   (Super) 
Codes: [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
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No memos 
 
 fosse transversal aos países às operações e efetivamente trabalhando pensando em 
desenvolvimento de marca do ponto de vista global e ta 
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:6 [eles 
trabalham com agências lo..]  (23:23)   (Super) 
Codes: [2 ACESSO A FONTES EXTERNAS DE INOVAÇÕES - Family: 2 INOVACAO 
ABERTA] [2 ALIANÇAS - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
eles trabalham com agências locais desenvolve lá 
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:7 [: Isso 
normalmente se resolve ..]  (27:27)   (Super) 
Codes: [0 PROCESSO SELECAO IDEIAS - Family: 0 PROCESSOS DE INOVACAO] [0 
PROGRAMAS QUE FAVORECEM O FLUXO IDEIAS - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO] [0 SISTEMAS GERENCIAMENTO INOVACAO - Family: 0 PROCESSOS 
DE INOVACAO]  
No memos 
 
: Isso normalmente se resolve lá, você tem a necessidade local, o P&D desenvolvimento de 
inovação acontece centralizado, existe um P&D que é centralizado aqui no Brasil e que pensa 
as demandas para o mundo inteiro. Na verdade existe esse fluxo sim de solicitação, de 
demanda dos países para a unidade central aqui. Esses países não desenvolvem, com exceção 
de um ou outro que tem condição de tentar p 
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:8 [estão de 
desenvolver produto d..]  (31:31)   (Super) 
Codes: [5 ABERTURA NAS RELACOES - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS] [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - 
Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
estão de desenvolver produto de P&D, ela tende a começar descentralizar um pouco, porque 
eu acho que vai precisar ter uma visão mais local, por ser alimento, eu acho que a gente está 
falando de uma coisa que precisa de um entendimento um pouco mais local de produto e 
também consu 
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:9 [em uma 
questão de importância ..]  (35:35)   (Super) 
Codes: [5 APRENDIZAGEM - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE 
NEGOCIOS]  
No memos 
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em uma questão de importância local nos hábitos, no consumo, na necessidade de entender 
isso regionalmente e não de forma totalmente globalizada. Então eu acho que a empresa vai 
evoluir para ter...,  eu acho que a evolução da empresa é, atuar globalmente, 
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:10 [mas 
entendendo a necessidade l..]  (35:35)   (Super) 
Codes: [2 CAPTURAR VALORES E IDÉIAS - Family: 2 INOVACAO ABERTA] [5 
REDES DE RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO 
DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
mas entendendo a necessidade local. Ela precisa ter estrutura globais que pensem, plataformas 
globais, eu não sei se globais,  mas regionalmente, em grandes regiões do mundo que vai 
precisar ter, mas ela vai precisar intensificar o entendimento da necessidade de cada país. Eu 
acho que essa centralização excessiva de P&D da gente ter um entendimento a partir  de P&D 
único num único país, eu acho que não ajuda precisa evoluir.  
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:11 [uma 
coisa que tem um fluxo de ..]  (43:43)   (Super) 
Codes: [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
 uma coisa que tem um fluxo de necessidade dos países. Eu acho que tem as duas coisas, tem 
o passivo no sentido de receber, mas começa a haver um entendimento também para essa área 
de marketing internacional de necessidades mais globais que começam a gerar (projetos). Mas 
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:12 [É um 
processo]  (47:47)   (Super) 
Codes: [0 SISTEMAS GERENCIAMENTO INOVACAO - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
É um processo 
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:13 [Pra 
fora]  (77:77)   (Super) 
Codes: [0 PROGRAMAS QUE FAVORECEM O FLUXO IDEIAS - Family: 0 PROCESSOS 
DE INOVACAO] [2 CULTURA DE REDE ABERTA - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
Pra fora 
 



 

 
 

188

 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:14 
[ternacional que é quem lidera ..]  (79:79)   (Super) 
Codes: [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
ternacional que é quem lidera esse processo, a gente está começando a estabelecer um 
processo mais claro de governança um pouco de (marca)  internamente. Mas entre 
...(00:16:42)  internacional e o doméstico na gestão de marcas e produtos há uma 
independência grande, ainda não é uma gestão integrada onde fala; o que é feito aqui tem que 
ser feito lá fora também.  
 
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:15 [: É 
muito flexível e tem ainda..]  (83:83)   (Super) 
Codes: [4 AMBIENTE FAVORÁVEL A INOVACAO COM NORMAS MENOS RIGIDAS 
- Family: 4 FLEXIBILIDADE ORGANIZACIONAL] [4 LIBERDADE E AUTONOMIA - 
Family: 4 FLEXIBILIDADE ORGANIZACIONAL]  
No memos 
 
: É muito flexível e tem ainda essa independência 
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:16 
[hamento mais formal, de novo, ..]  (83:83)   (Super) 
Codes: [0 ASSOCIAR INOVACAO ESTRATEGIA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO] [0 SISTEMAS GERENCIAMENTO INOVACAO - Family: 0 PROCESSOS 
DE INOVACAO]  
No memos 
 
hamento mais formal, de novo, precisamos ter estrutura, precisamos ter estratégias mais 
comuns para poder chegar nisso, não dá pra gente, hoje a empresa ainda tem essa divisão, até 
porque t 
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:17 [e tem, 
como teu te falei, tem ..]  (87:87)   (Super) 
Codes: [2 CAPTURAR VALORES E IDÉIAS - Family: 2 INOVACAO ABERTA] [2 
CULTURA DE REDE ABERTA - Family: 2 INOVACAO ABERTA] [5 ABERTURA NAS 
RELACOES - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS] [5 
APRENDIZAGEM - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
e tem, como teu te falei, tem dois modelos, tem o modelo onde se busca entendimento do 
consumidor, o mercado quando você tem estrutura de marketing mais estabelecido, aí se faz 
um modelo clássico de consumidor, geração de ideia. 
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P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:18 [Fica lá, 
está gerando ideias, ..]  (99:99)   (Super) 
Codes: [0 PROGRAMAS QUE FAVORECEM O FLUXO IDEIAS - Family: 0 PROCESSOS 
DE INOVACAO] [2 CAPTURAR VALORES E IDÉIAS - Family: 2 INOVACAO 
ABERTA] [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
Fica lá, está gerando ideias, tem o suporte do P&D para desenvolver produto e tal, mas a parte 
de marca e inovação não desenvolvemos, marketing é descentralizado, o que a gente faz é 
algum alinhamento de tempo em tempo mais gerais sobre marcas teve uma mudança maior de 
uma marca aí você faz....,..  
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:19 [o, aí é 
uma demanda mais concr..]  (99:99)   (Super) 
Codes: [0 PROGRAMAS QUE FAVORECEM O FLUXO IDEIAS - Family: 0 PROCESSOS 
DE INOVACAO]  
No memos 
 
o, aí é uma demanda mais concreta que já vem, eu preciso de produto tal para tal cliente ou 
pra tal necessidade, e aí é direto uma demanda com P&D 
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:20 [sa 
dinâmica ela tem essa possi..]  (99:99)   (Super) 
Codes: [3 DINAMISMO NAS TROCAS - Family: 3 REDES INOVACAO EXTERNA]  
No memos 
 
sa dinâmica ela tem essa possibilidad 
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:21 [Hoje é 
realmente independente,..]  (99:99)   (Super) 
Codes: [Contradição]  
No memos 
 
Hoje é realmente independente, mesmo o marketing internacional centralizado a gente tem 
um alinhamento mais gerais, mas não é um trabalho que tem que fazer, tem que seguir ou não 
tem que seguir. Nós não somos uma multinacional ainda.  
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:22 [Acho 
que toda área de operação..]  (103:103)   (Super) 
Codes: [0 SISTEMAS GERENCIAMENTO INOVACAO - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO] [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE 
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INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
 Acho que toda área de operação industrial até porque você tem toda a dinâmica por exemplo, 
a área de produção da empresa ela ainda é brasileira em boa part 
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:23 [onde eu 
sei sim principalmente..]  (107:107)   (Super) 
Codes: [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
onde eu sei sim principalmente áreas ligadas ao negócio, financeiro, produção, P&D e as 
áreas de marketing e dos produtos dos países, as áreas de negócios dos países,  
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:24 [Eu 
acho que tem uma estratégia..]  (111:111)   (Super) 
Codes: [0 ASSOCIAR INOVACAO ESTRATEGIA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
Eu acho que tem uma estratégia, eu acho que tem estratégia, não é uma coisa que acaba 
acontecendo não, eu acho que tem uma linha mestre de atuação, eu acho que tem uma clareza 
de caminho estratégico. 
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:25 [já tem 
estratégias definidas, ..]  (115:115)   (Super) 
Codes: [0 ASSOCIAR INOVACAO ESTRATEGIA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO] [4 LIBERDADE E AUTONOMIA - Family: 4 FLEXIBILIDADE 
ORGANIZACIONAL]  
No memos 
 
 já tem estratégias definidas, mas ainda isso vai passar por ajustes naturalmente.  
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:26 [eu acho 
que já está havendo mu..]  (119:119)   (Super) 
Codes: [5 ESTABELECIMENTO DE RELACIONAMENTOS EXTERNOS - Family: 5 
REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS] [5 REDES DE 
RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE 
NEGOCIOS]  
No memos 
 
 eu acho que já está havendo muito alinhamento em vários níveis essa integração já está 
acontecendo.  
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P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:27 [Essa 
área sim é uma área compa..]  (123:123)   (Super) 
Codes: [2 COMPARTILHAMENTO INTER ORGANIZACIONAL - Family: 2 INOVACAO 
ABERTA] [2 CULTURA DE INTERCONEXAO - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
Essa área sim é uma área compartilhada que eu esqueci de falar, é importante também numa 
visão mais global de estratégia.  
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:28 [Eu 
acho que seriam as duas coi..]  (135:135)   (Super) 
Codes: [5 APRENDIZAGEM - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE 
NEGOCIOS]  
No memos 
 
Eu acho que seriam as duas coisas, eu acho que tem objetivos, função de abrir mercado, mas 
eu acho que também ela precisa comprar expertise, comprar know-how, precisa se expandir 
para mercado diferente, eu acho que a aquisição pode ajudar nisso  
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:29 [u não 
vejo rejeição no process..]  (143:143)   (Super) 
Codes: [0 NEUTRALIZAR REJEICOES - Family: 0 PROCESSOS DE INOVACAO]  
No memos 
 
u não vejo rejeição no processo de inovação, não existe. 
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:30 
[empresa para inovar cada vez m..]  (143:143)   (Super) 
Codes: [0 INOVACAO TECIDO GERAL EMPRESA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO] [3 DINAMISMO NAS TROCAS - Family: 3 REDES INOVACAO 
EXTERNA]  
No memos 
 
 empresa para inovar cada vez mais pra inovar de forma acelerada numa dinâmica de um tipo 
de cadeia, de um tipo de negócio, cadeia de valor complicado que é mais difícil do que em 
outras indústrias com desafios maiores. Mas não há rejeição, eu acho que direcionamento 
todo mundo enxerga que o papel de inovação é fundamental, e também de P&D e tal.  
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:31 [Não 
existe nenhuma crise olha ..]  (151:151)   (Super) 
Codes: [0 ASSOCIAR INOVACAO ESTRATEGIA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO] [0 NEUTRALIZAR REJEICOES - Family: 0 PROCESSOS DE INOVACAO] 
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[0 SISTEMAS GERENCIAMENTO INOVACAO - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
Não existe nenhuma crise olha inovação é prioritário para o marketing, não é prioritário para 
o P&D, tem outro foco. Não, a gente tem a visão de que inovação é algo, é entendido dentro 
da empresa que inovação é um tema importante de evolução de desenvolvimento da empresa, 
no futuro de agregação de valor, é estratégico. Quer dizer que isso não tem nenhuma dúvida. 
Eu acho o que tem é um processo evolutivo de integração, de formar equipe de ter recurso, de 
construir cada vez mais processos mais o custo, tudo isso.  
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:32 [sil, 
estou falando a forma com..]  (155:155)   (Super) 
Codes: [2 CAPTURAR VALORES E IDÉIAS - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
sil, estou falando a forma como a gente faz aqui no Brasil, entendimento de consumidor , a 
partir daí, a partir de uma estratégia de marcas e categorias gerar ideias, avaliar as ideias com 
o consumidor e começar todo um desenvolvimento tradicional e clássico. Eu acho q 
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:33 
[entender que a gente pode cont..]  (155:155)   (Super) 
Codes: [2 COOPERAÇÃO ENTRE ORGANIZAÇÕES - Family: 2 INOVACAO ABERTA] 
[2 ESTABELECIMENTO DE RELACIONAMENTOS EXTERNOS - Family: 2 
INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
 entender que a gente pode contar com parceiros e abrir a discussão pra outras estâncias da 
sociedade, do ecossistema todo que a gente tem, universidade, o próprio consumidor na 
questão de criação. Tem uma dinâmica nova que a empresa como processo pode ainda evoluir 
para ter u 
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:34 [u não 
vejo um processo tão abe..]  (155:155)   (Super) 
Codes: [Contradição]  
No memos 
 
u não vejo um processo tão aberto 
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:35 
[acionalmente também funciona, ..]  (159:159)   (Super) 
Codes: [5 ESTABELECIMENTO DE RELACIONAMENTOS EXTERNOS - Family: 5 
REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
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acionalmente também funciona, mas eu acho que onde a inovação ela é mais avançada é ainda 
no Brasil. O Brasil ainda é o país, como eu te falei, é área de marketing maior, mais 
sofisticado tem mais capacidade, o próprio P&D está mais voltado para discussões de médio e 
longo prazo, são discussões mais robustas aqui do que acontece lá fora. Lá é uma inovação 
um pouco mais incremental.  
 
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:36 [Eu 
acho que sim, eu acho que a..]  (163:163)   (Super) 
Codes: [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
Eu acho que sim, eu acho que a empresa vai precisar ter vários brasis no futuro assim, na 
realidade se a empresa quer cumprir o objetivo dela de ser uma empresa realmente 
internacional de marcas, inovação global, ou regional pelo menos atuando em várias regiões 
do mundo, com marca, com segmento consumidor. Ela vai precisar replicar um pouco esse 
modelo de atuação do Brasil, talvez em  
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:37 [de essa 
indústria no mundo int..]  (163:163)   (Super) 
Codes: [5 ESTABELECIMENTO DE LAÇOS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
de essa indústria no mundo inteiro ela tem muito ...(00:34:11)  player de outros países 
também grande nos EUA são muito locais, quando não, eles atuam em outros países, mas não 
nesse modelo de exportação. Eu acho que se a BRF abrindo esse caminho, vai estar abrindo 
caminho pra essa indústria  
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:38 [ver 
onde foca muito mais ainda..]  (183:183)   (Super) 
Codes: [0 PROGRAMAS QUE FAVORECEM O FLUXO IDEIAS - Family: 0 PROCESSOS 
DE INOVACAO]  
No memos 
 
ver onde foca muito mais ainda, a área de marketing é uma área central onde lidera totalmente 
o negócio. Aqui a área de marketing tende a ser cada vez mais forte, é forte, a gente está 
buscando isso, mas ainda a área operacional  tem (00:37:11) muito grande porque essa 
dinâmica, até porque existe uma dinâmica de liquidação até do animal você tem que otimizar 
o uso daquele animal até o último, utilizar todas as possibilidades dele, e tem uma questão 
também inversa, não é só o pool, não é só o que o mercado quer, mas o que você precisa 
oferecer em termos de matéria prima por conta da otimização de toda a cadeia. É uma 
dinâmica diferente de você falar, eu tenho  uma necessidade pelo consumidor eu tenho uma 
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demanda eu vou lá e compro o que eu preciso para fazer aquele produto e vou gerir toda a 
cadeia a partir daí. É o contrário, eu tenho  um animal e tenho que desmontar todo esse 
animal.  
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:39 [seja 
consumer driven, direcion..]  (187:187)   (Super) 
Codes: [2 CAPTURAR VALORES E IDÉIAS - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
seja consumer driven, direcionado pelo consumidor pelo mercado, e não produc 
 
 
P 4: MARCELO ASSEF_MARCA_INOVACAO_CARNES_ATLAS.doc - 4:40 [Eu 
acho que eu falei em termos..]  (195:195)   (Super) 
Codes: [Fala que este processo está caminhando e não está pronto]  
No memos 
 
Eu acho que eu falei em termos gerais. É um momento difícil de falar, porque é um momento 
de transformação, um momento de construção, não é uma empresa que está num estágio de 
maturidade, a onde ela já está com os seus processos e a forma de atuar definida e agora já 
está em outra fase que ela está administrando, não, nós estamos num momento de evolução, 
de construção do futuro, a empresa está se formando com planos, como eu falei, planos que 
vão além dos planos das empresas individualmente, que eram as empresas individualmente 
construíram uma nova empresa, uma monte de oportunidades para o 
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All (25) quotations from primary document: P 3: GLAUCIA 
GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc (<TBPATH>\Brasil 
Foods\GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc) 
______________________________________________________________________ 
 
HU: PROJETOINTERPRETACAOBRASILFOODS 
File:  [C:\Users\guto\Desktop\PROJETOINTERPRETACAOBRASILFOODS.hpr5] 
Edited by: Super 
Date/Time: 26/01/2012 18:58:14 
______________________________________________________________________ 
 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:1 
[a gente tem total autonomia pa..]  (5:5)   (Super) 
Codes: [0 ASSOCIAR INOVACAO ESTRATEGIA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO] [4 AMBIENTE FAVORÁVEL A INOVACAO COM NORMAS MENOS 
RIGIDAS - Family: 4 FLEXIBILIDADE ORGANIZACIONAL] [4 LIBERDADE E 
AUTONOMIA - Family: 4 FLEXIBILIDADE ORGANIZACIONAL]  
No memos 
 
a gente tem total autonomia para montar estratégia da marca, ou das marcas se for o caso de 
ter mais uma, como é o nosso caso de carnes, por exemplo, a onde eu estou inserida, eu estou 
inserida business units do mercado interno. N 
 
 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:2 
[Aí a inovação se insere dentro..]  (5:5)   (Super) 
Codes: [Inovação Dispruptiva]  
No memos 
 
Aí a inovação se insere dentro desse contexto, ou seja, o que a inovação precisa agregar de 
rupturas ou mesmo de inovações menos conceituais, inovações mais extensão de linha, 
renovação de portfolio para responder esse novo funcionament 
 
 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:3 
[m uma posição clara, só que aí..]  (5:5)   (Super) 
Codes: [2 CULTURA DE REDE ABERTA - Family: 2 INOVACAO ABERTA] [5 
APRENDIZAGEM - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
m uma posição clara, só que aí dentro do mercado externo ela vai ser adequada às 
características locais de cada país e região, e a inovação é a mesma coisas, então as inovações 
vão responder a esse proposto. Apesar que em mercad 
 
 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:4 
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[É estratégica, extremamente es..]  (9:9)   (Super) 
Codes: [0 ASSOCIAR INOVACAO ESTRATEGIA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
É estratégica, extremamente estratégica e responde o posicionamento das marcas ... 
 
 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:5 
[e, aliás todo esse trabalho qu..]  (13:13)   (Super) 
Codes: [0 PRESENCA ALTA DIRECAO - Family: 0 PROCESSOS DE INOVACAO]  
No memos 
 
e, aliás todo esse trabalho que veio sendo feito independentemente por Perdigão e Sadia e o 
que está sendo feito agora, ele é absolutamente validado pela alta direção sim. Então assim, 
são os únicos para quem a gente de fato reponde.  
 
 
 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:6 
[São processos, eu diria que é ..]  (17:17)   (Super) 
Codes: [0 SISTEMAS GERENCIAMENTO INOVACAO - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
São processos, eu diria que é um processo cíclico e não acaba nunca, eu não diria que você fa 
 
 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:7 
[uma ou duas ações e neutraliza..]  (17:17)   (Super) 
Codes: [0 NEUTRALIZAR REJEICOES - Family: 0 PROCESSOS DE INOVACAO]  
No memos 
 
uma ou duas ações e neutraliza. Lá a gente está começando a fazer isso. Eu diria para você o 
seguinte; eu estou há oito anos na empresa, há oito anos atrás a resistência era assim; o muro 
de Berlin, hoje a gente tem metade do muro, metade a gente já consegui derrubar e já dá pra 
ver o outro lado,  mas ainda tem o muro. Então  
 
 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:8 
[de não ter processos que ajuda..]  (17:17)   (Super) 
Codes: [0 PRESENCA ALTA DIRECAO - Family: 0 PROCESSOS DE INOVACAO] [Alta 
Direção facilcitando]  
No memos 
 
 de não ter processos que ajudassem, não tinha o comprometimento da alta gestão, a alta 
gestão na época olhava muito mais outras questões super importantes, mas não olha 
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P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:9 
[E com isso a gente conseguiu c..]  (17:17)   (Super) 
Codes: [0 DESEVOLVER MENTALIDADE INOVACAO - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO] [0 INOVACAO TECIDO GERAL EMPRESA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO] [0 PROGRAMAS QUE FAVORECEM O FLUXO IDEIAS - Family: 0 
PROCESSOS DE INOVACAO]  
No memos 
 
E com isso a gente conseguiu começar a comprometer a organização em pró de ser mais 
inovador, e isso começou a ser cascateado, começou com marketing e P&D não só P&D, mas 
todas as áreas que envolvem projetos, P&D, embalagem, garantia da qualidade, a área té 
 
 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:10 
[as de marketing, mas estão nas..]  (17:17)   (Super) 
Codes: [0 INOVACAO TECIDO GERAL EMPRESA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
as de marketing, mas estão nas metas do P&D, de toda a área técnica, de toda área de vendas, 
da área customer service, de logística, todo mundo tem que ter a meta de inovação. E isso era 
uma coisa impensável há 8 anos atrás quando eu entrei na empresa. Então assim; na verdade o 
 
 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:11 
[que a gente fez para derrubar ..]  (17:17)   (Super) 
Codes: [0 PROGRAMAS QUE FAVORECEM O FLUXO IDEIAS - Family: 0 PROCESSOS 
DE INOVACAO]  
No memos 
 
que a gente fez para derrubar a metade do muro foi isso, foi criar processos, fluxos, sistema de 
gestão e começar a envolver as pessoas das áreas que são envolvidas invariavelmente no 
processo para que os muros começassem a cair.   
 
 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:12 
[É visto de uma forma muito pos..]  (25:25)   (Super) 
Codes: [2 ACESSO A FONTES EXTERNAS DE INOVAÇÕES - Family: 2 INOVACAO 
ABERTA] [2 ALIANÇAS - Family: 2 INOVACAO ABERTA] [2 CULTURA DE 
INTERCONEXAO - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
É visto de uma forma muito positiva porque os parceiros que são mais próximos com os que 
você citou mesmo, a Young e Dez que são parceiros de Perdigão, a DPZ e a Tim Criative que 
são parceiros de Sadia. Eles são parceiros, parceiros mesmo, muito próximos, eles meio que 
construíram a história da m 
 



 

 
 

198

 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:13 
[. Então toda a vez que a gente..]  (25:25)   (Super) 
Codes: [3 COOPERACAO EXTERNA - Family: 3 REDES INOVACAO EXTERNA] [5 
ABERTURA NAS RELACOES - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE 
NEGOCIOS]  
No memos 
 
. Então toda a vez que a gente precisa aprofundar algum tema, solucionar algum problema, 
criar alguma coisa nova, até mesmo para as inovações em si, eu com a Young já fiz projeto de 
inovação com a Young, porque eu falei, ao invés de eu contratar uma empresa X sem ter que 
citar nomes, que desenvolve marca, que possam me ajudar na inovação, eu vou fazer com a 
Young porque são os mais profundos conhecedores da marca Perdigão que eu tenho além de 
nós mesmos. Então isso é super bem visto porque esses parceiros muito próximos nos ajudam 
substancialmente por entenderem profundamente o que a gente espera e quer da marca, e a 
gente trabalha assim com esses parceiros, muito a quatro e seis mãos co 
 
 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:14 
[ação específica, mas em geral ..]  (25:25)   (Super) 
Codes: [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS] [Expectativa 5 ESTIMULO PARCERIAS 
INTERNACIONAIS - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
ação específica, mas em geral a gente consegue solucionar os nossos problemas no geral o 
resultado que a gente espera com esses parceiros. Então assim; é super bem visto, eles 
contribuem, agregam.  
 
 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:15 
[tegoria, isso é meio que autom..]  (29:29)   (Super) 
Codes: [0 PROCESSO SELECAO IDEIAS - Family: 0 PROCESSOS DE INOVACAO] [0 
PROGRAMAS QUE FAVORECEM O FLUXO IDEIAS - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO]  
No memos 
 
tegoria, isso é meio que automático, a pessoa que gerencia uma categoria ela é profunda 
conhecedora dessa categoria. Então quando ela começa a olhar todos os pontos de dados que 
chegam pra ela, ela automaticamente gera algumas necessidades não atendidas e isso acaba 
virando projeto, depois é testado o conceito, se faz snapshot pra isso, em fim, é todo o  
 
 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:16 
[a gente faz isso através de wo..]  (29:29)   (Super) 
Codes: [1 CLIMA ORGANIZACIONAL INOVADOR - Family: 1 EQUIPES] [1 
PRESENCA EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - Family: 1 EQUIPES] [2 ACESSO A 
FONTES EXTERNAS DE INOVAÇÕES - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
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No memos 
 
a gente faz isso através de workshop de inovação, aí a gente reúne sim através de um parceiro, 
e aí a gente tem alguns lá para trabalhar conosco nisso, a gente reúne esse parceiro, leva 1, 2, 
às vezes 3 dias para algum local um time multifuncional de dentro da empresa, então vai 
gente de marketing, de vendas, trade, de embalagem, de vendas. E começa a contextualizar a 
categoria e fazer exercícios lúdicos 
 
 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:17 
[forma bastante descondicionada..]  (29:29)   (Super) 
Codes: [0 PROCESSO SELECAO IDEIAS - Family: 0 PROCESSOS DE INOVACAO]  
No memos 
 
forma bastante descondicionada para gerar ideia. 
 
 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:18 
[ão mais rupturas que são proje..]  (29:29)   (Super) 
Codes: [0 PROGRAMAS QUE FAVORECEM O FLUXO IDEIAS - Family: 0 PROCESSOS 
DE INOVACAO]  
No memos 
 
ão mais rupturas que são projetos mais a longo prazo que tem maior risco normalmente a 
gente faz através desses workshops de inovaçã 
 
 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:19 
[Entrevistado: Tem, tem um cros..]  (32:33)   (Super) 
Codes: [3 ESTABELECIMENTO DE RELACIONAMENTOS EXTERNOS - Family: 3 
REDES INOVACAO EXTERNA] [3 INTERACOES ESTRATEGICAS ENTRE 
EMPRESAS MAIS DO QUE PROCESSOS - Family: 3 REDES INOVACAO EXTERNA]  
No memos 
 
 
Entrevistado: Tem, tem um cross que a gente faz justamente com os mercados, a gente 
costuma entender muito bem o que está acontecendo tanto no mercado externo quanto  no 
mercado de Food Service, porque ambos são fontes importantíssimas de ideias de inovação e 
vice-versa também de nós para eles, muitas vezes projetos que a gente desenvolve no varejo 
são aproveitados por outros mercados, tanto mercado externo quanto food.  
 
 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:20 
[ão existe um processo formal p..]  (37:37)   (Super) 
Codes: [5 ESTABELECIMENTO DE LAÇOS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
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ão existe um processo formal pra isso, mas ele é estimulado, na verdade a gente ainda não 
formalizou esse processo, eu acho que é essa é uma missão que a nossa área de inovações de 
carnes talvez puxe em algum momento próximo, porque isso já é feito informalmente, sem 
um processo formal,  
 
 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:21 
[E isso é uma fonte inesgotável..]  (37:37)   (Super) 
Codes: [5 REDES DE RELACIONAMENTOS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
E isso é uma fonte inesgotável de ideias, a gente pode trazer ideias e testar localmente e ver se 
ela se aplica. E outra forma que a gente vem fazendo é esses projetos que eu faço com vocês 
já desde de 2009 que é super bacana, que a gente realmente faz a inovação aberta e leva para 
fora da empresa para pessoas que não são parcerias, que não conhecem a história da empresa 
para criar e levar esses projetos para dentro de casa.  
 
 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:22 
[de certa forma já teve um exem..]  (41:41)   (Super) 
Codes: [0 ASSOCIAR INOVACAO ESTRATEGIA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO] [2 CULTURA DE REDE ABERTA - Family: 2 INOVACAO ABERTA]  
No memos 
 
 de certa forma já teve um exemplo assim, em 2006 eu acho que nós compramos uma empresa 
na Holanda que chama Plusfood, eles tinham lá um centro de desenvolvimento de produto de 
P&D com foco enorme em inovação. Então o que o nosso pessoal de P&D fez, foi pra lá, 
passou um 
 
 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:23 
[a, agora eles já estão totalme..]  (45:45)   (Super) 
Codes: [5 APRENDIZAGEM - Family: 5 REDE DE INTERNACIONALIZACAO DE 
NEGOCIOS] [5 COMPARTILHMENTO - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
a, agora eles já estão totalmente absorvido por nós, alinhados e tal, mas o que estou dizendo é 
que teve sim um aprendizado nosso com eles que eram super pequenos.  
 
 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:24 
[: É isso mesmo, e passa pelo p..]  (49:49)   (Super) 
Codes: [0 ASSOCIAR INOVACAO ESTRATEGIA - Family: 0 PROCESSOS DE 
INOVACAO] [0 SISTEMAS GERENCIAMENTO INOVACAO - Family: 0 PROCESSOS 
DE INOVACAO]  
No memos 
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: É isso mesmo, e passa pelo processo também, processo é suporte. 
 
 
P 3: GLAUCIA GOUVEIA_INTERLOUCUTOR_PRIVILEGIADO_ATLAS.doc - 3:25 
[or exemplo essa empresa que a ..]  (53:53)   (Super) 
Codes: [Expectativa 5 ESTIMULO PARCERIAS INTERNACIONAIS - Family: 5 REDE DE 
INTERNACIONALIZACAO DE NEGOCIOS]  
No memos 
 
or exemplo essa empresa que a gente comprou era na Europa, tinha um outro negócio 
acontecendo no Japão, com Sadia a gente tem empresas que foram compradas na Argentina, 
no Chile, então a gente abriu um pouco mais, aliás ontem acabamos de fechar compra com 
duas empresas da Argentina também, então essa rede começa a se conectar, porque são várias 
experiências de vários países diferentes, de estratégias diferentes, de forma de faz 
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APÊNDICE 2 – Entrevistas Transcritas sem Codificação 

Transcrição das entrevistas na integra 
 
Fábio Camparini 
 

Entrevistador: Você estava me falando que você fica muito tempo fora agora. como que 
é o seu trabalho? 

Entrevistado: A gente está construindo redquarter de uma multinacional mesmo que você tem 
um redquarter e tem as filiais do mundo é a mesma coisa que a gente vai construir só que a 
nossa redquarter é brasileira. Então eu fico no Brasil, eu tenho uma equipe direta aqui e tem 
equipe matriciais no resto do mundo que respondem diretamente a um diretor do mercado, 
mas são matricialmente ligados a mim. Essas pessoas são da área de trade marketing, 
marketing e trade marketing, e área também aqui é marketing e trade marketing, muito mais 
marketing, mas marketing e trade marketing. Eu me reporto a um vice-presidente de mercado 
externo, e hoje o trabalho basicamente é começa construir isso pra fora, então com que a 
gente pensa pra fora a empresa de uma forma profissional,  mais profissional, mais valor 
agregado e menos commodities. O Brasil é reconhecido pelo mundo como o grande, é o país 
que alimenta o mundo, a minha percepção esse valor vai aumentar com o passar dos anos. Há 
20 anos atrás o Brasil era um exportador de commodities e não de produto industrializado, 
hoje a commodities está cada vez mais escassa, só que a commodities é  um bem primário, 
você não vive sem o alimento, mas você vive sem um produto industrializado de alto valor. 
Então se torna cada vez mais necessário esse commodity, essa exportação em questão de 
alimento. Aí eu acho que a empresa tem um papel importantíssimo pra frente. Eu acho que aí 
que está o valor no commodities, mas além de ser o país que alimenta o mundo, como se 
internacionaliza esse negócio. 

 

Entrevistador: E essas viagens é o mundo inteiro? 

Entrevistado: É o mundo inteiro menos Brasil.  

 

Entrevistador: Então você  vai pra Ásia, pra Europa, pro oriente? 

Entrevistado: Para todos os lugares,  ano passado e esse ano, mais de 30 países eu visitei com 
certeza. E aí eu trabalho basicamente, eu vou para os mercados, ter reunião com as equipes 
ver como o negócio está andando, ajudá-las dar um suporte em alguma coisa, redirecionar e 
alinha algum trabalho que está sendo feito para depois eles implementarem. Então daqui sai 
uma direção e lá sai uma execução. 
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Entrevistador: Como que são essas equipes? 

Entrevistado: Muito heterogênea, têm mercados que a gente tem 150 pessoas, tem mercados 
que a gente tem uma pessoa, é muito heterogêneo, não tem uma regra, depende do nível de 
maturidade e internacionalização dos mercados. 

 

Entrevistador: Que tipo de gente que faz parte dessa equipe dentro de marketing e 
trade, mais operacional, mais estratégica? 

Entrevistado: É como se fosse o mercado interno, no Brasil por exemplo, você conversou com 
a Gláucia, é o trabalho da Gláucia, essa pessoa no mercado faz o trabalho da Gláucia, é 
responsável pelo país, aí tem o diretor do país e tem as pessoas embaixo, marketing, 
dependendo do lugar. Então você vai para o Chile tem o responsável pelo Chile e as pessoas 
embaixo, e aí tem o marketing, tem o trade, e operacionaliza a estratégia do negócio, é como 
se fosse o mercado interno do Brasil.  

 

Entrevistador: Essa estratégia ela feita aqui junto com lá, como que é? 

Entrevistado: A macro estratégia é feita por aqui, então eu vou te dar um exemplo, a estratégia 
da empresa é ter uma marca Premium, trabalhar com 3 marcas, sendo que são 3 
posicionamentos distintos, a nossa direção é que a marca Premium, não é isso, é só para você 
entender. A marca Premium deve ser a marca principal dos mercados e deve ser a marca que a 
empresa vai apoiar globalmente. Então se você quer ter um marca no mercado, você tem que 
levar essa marca, você não vai levar a terceira marca. E aí tem as outras marcas. E o mercado 
junto com a gente decide com que marca ele vai entrar no mercado e como que ele monta a 
cadeia dele de distribuição e tudo mais. Então pra onde ele vai levar essa marca, como ele vai 
levar essa marca, como ele vai comunicar essa marca daqui sai uma direção de negócio, você 
tem 3 marcas, esse posicionamento é isso, aqui está a regra do trabalho dessa marca, que é 
uma guideline da marca, você tem que fazer exatamente isso. E aí como a gente está numa 
coisa de aprendizado, ele pode adequar alguma coisa, mas ele tem que informar, porque a 
fazer as adequações nesse guideline se não o aprendizado vai se perdendo no dia-a-dia.  

 

Entrevistador: Você falou duas coisas importantes adequação, isso parte deles, vocês já 
sabem que tem necessidade, como que é a questão de adequação? 

Entrevistado: Alimento é uma coisa que você falou, é muito regionalizado, você vai para 
Europa a cada 100 km muda o consumidor. Diferente de carro, shampoo, pasta de dente, até 
produto de limpeza às vezes, categorias que são mais universais, você consegue empurrar um 
posicionamento único e são categorias muito mais maduras no sentido de empresas que se 
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internacionalizaram, essa é  uma teoria que eu tenho, não sei se é verdade, principalmente os 
americanos que entraram nos países, o EUA se desenvolve muito mais rápido do que os 
outros países, e eles conseguiram desenvolver o capitalismo de uma forma muito mais 
organizada, pragmática como americano, e eles se estruturaram para internacionalizar o 
negócio, quando eles internacionalizaram o negócio, eles chegaram a mercados que eles 
vendiam água como ouro  porque não tinha aquilo. Então eles levaram um benefício ao 
consumidor através de um produto, que assim, o consumidor não tinha o que questionar, ele 
só tinha aquilo, ele ia aceitar, pra ele foi muito mais fácil, o custo de entrada foi muito menor. 
Então eu acho que foi muito mais fácil construir, não só para os americanos, mas empresas 
muito antigas posicionamentos únicos no mundo que aquilo tinha valor, e aí eles foram 
aprendendo e construindo sobre o posicionamento e atualizando o posicionamento. Hoje a 
barreira de entrada é maior, quando se fala de alimento é muito maior porque é muito 
regionalizado. Por exemplo, você vai para o Oriente médio, você não pode ter porco, você 
não pode comunicar porco. 

 

Entrevistador: Nem comunicar e nem vender porque eles não comem.  

Entrevistado: Eles não comem, mas tem uma black market para expatriados. Então dentro do 
supermercado é engraçado, você entra no supermercado e não tem porco, aí tem uma porta de 
um e meio de largura que você entra e lá só tem porco, porque tem muito expatriado em 
Dubai e os caras consomem. Então alimento é muito descentralizado, então o trabalho que eu 
tenho feito não dá para empurrar uma marca. E esse é um erro que a empresa está 
enxergando, vamos replicar o modelo brasileiro, o modelo brasileiro pode funcionar 
conceitualmente algumas coisas, mas o consumidor é diferente. Então eu posso replicar o 
modelo de Sadia e Perdigão, mas eu não posso replicar a marca Sadia da forma que ela é com 
posicionamento com icnografia e Perdigão, não posso fazer isso, posso replicar uma estratégia 
e não uma execução. É isso que eu tenho feito, existe uma estratégia e a execução é 
alimentada na ponta, aa estratégia sai daqui, mas como vai ser executada vem da ponta. E aí o 
que eu estou pegando da ponta basicamente é puxar o aprendizado, tem uma similaridade 
aqui, tem uma similaridade que crua aqui em  posicionamento, em consumidor, em consumo, 
em hábito, atitude, então dá para fazer alguma coisa aqui, a gente desdobra na execução, 
nome, logo, embalagem, produto. Quando mais se desdobra a execução mais customizado 
tem que ser.  

 

Entrevistador: Como que é essa aprendizagem? 

Entrevistado: Você tem que fazer muito campo, você tem que está muito próximo dos clientes 
que você vende hoje, isso é super base, e pesquisar, entrar em consumidor e pesquisar. Eu fiz 
uma proposta, geralmente as pessoas vão ao mercado, aprendem, constroem coisas da ponta 
pra dentro. Eu inverti isso, criei uma coisa que a gente achava interessante de dentro pra fora 
e fui validar, e aí nessa validação eu estou ajustando as coisas. Agora tem um grande (tricket) 
desse negócio de criar de dentro  pra fora, você tem que criar de dentro pra fora com verdades 
universais, se você falar eu aprendi o Oriente Médio e vou criar um negócio pro mundo como 
eu vi no Oriente Médio, com certeza quem não é muçulmano não vai querer a comida haram. 
Então se no posicionamento se tem alguma coisa de haram não é relevante para a Europa, pra 
África, pra Ásia. Então tem que ter verdades universais mas que sejam relevantes nos 
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mercados. Então esse é grande desafio, como que eu crio, dar um único posicionamento com 
pequenas adaptações para o mercado, com execução muito local. Na verdade eu estou no 
meio desse trabalho.  

 

Entrevistador: Quando você traz essa aprendizagem e você tem que implementar você 
encontra rejeição seja em P&D ou em comunicação? 

Entrevistado: Eu acho que a 1ª grande rejeição é a definição do novo processo de trabalho e as 
novas estruturas da empresa. Quando você cria uma área internacional de negócio um 
headquarter direciona, direciona é diferente de engessar, porque tem algumas empresas 
americanas, suíças que engessam, você sabe o que estou falando, é isso, você não pode 
escorregar e eu não quero te ouvir também, você tem que seguir. Essa não é a proposta, a 
proposta é que pode ser adaptada. Mas quando você cria essa estrutura e as pessoas não 
tinham, elas tinham total liberdade de fazer o que elas queriam, agora não, agora você tem 
que passar, e isso já gera um atrito, um grande atrito, eu acho que esse é o maior desafio como 
que você reorganiza a empresa para garantir que você tenha uma única estratégia ou tenha 
uma estratégia forte com esses novos papéis dentro do processo. Eu acho que essa uma grande 
mudança de certas pessoas. E depois é garantir que esse fluxo aconteça. 

 

Entrevistador: Pelo o que entendi o fato de ter esse direcionamento pode ter um pouco 
de rejeição de quem está lá fora.  E quando vem alguma ideia de fora que tem que 
implementar aqui P&D tem que fazer uma mudança ou outra área embalagem, existe 
uma certa rejeição? 

Entrevistado: Existe e é natural, existe porque algumas pessoas já foram pra fora e essas 
pessoas acham que conhecem, algumas pessoas trabalharam fora  10 anos, o mercado mudou. 
Eles agregam, mas às vezes tem uma barreira de entrada, tudo que tem vício você tem mais 
dificuldade de mudar. Se você pega uma cabeça nova totalmente aberta você coloca a 
informação que você quer, se você pega uma cabeça mais formada é mais difícil.  

 

Entrevistador: E você tem que neutralizar a rejeição de fora pra dentro e de dentro pra 
fora. Como que você faz isso? 

Entrevistado: Depois de um pouco de tempo tem que ter muito alinhamento, tem que ter 
muito senso comum de ganha a ganha para os dois lados, porque eu preciso criar uma coisa 
relevante pra eles, eles precisam em dar uma resposta do que eu posso ser relevantes nos 
outros lugares. Então eu acho que tem que ter uma divisão de tarefas, de conhecimento e de 
papéis muito grande. Na verdade o projeto não é de uma pessoa, o projeto é de uma empresa, 
eu acho que isso é o que eu tenho vendido e que tem dado certo.  

 

Entrevistador: Quando você fala da aprendizagem e agora você falou do conhecimento. 
Você tem que trazer o conhecimento de fora pra dentro, de dentro pra fora, a sua área 
faz isso. Como que vocês fazem isso? 
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Entrevistado: O que a gente está fazendo agora de fora pra dentro a gente está acompanhado 
tudo, por exemplo, hoje acabou de voltar uma menina que estava em (Oki) do meu grupo, tem 
dois em Marrocos, tem um em Hong Kong e tem um que está indo para o Egisto a semana 
que vem. E é assim, a gente acompanha todos os mercados e traz toda a informação pra cá. 
Então acompanha e o mercado também acompanha, a gente está sempre com o mercado, 
alinha o melhor caminho para o mercado e desse melhor caminho traz pra cá. Então todo 
mercado que a gente faz, a gente faz e traz, faz e traz, e aí com base no nosso conhecimento a 
gente vai dividindo isso o que tem de bom do lugar, o que tem de ruim do outro lugar. Eu 
acho que o grande negócio disso é sempre está todo mundo na mesma página e um saber o 
que acontece no outro, talvez ele não decide o outro, mas se ele tomar uma definição de uma 
embalagem verde, o verde no outro lugar é a pior cor que ele pode usar porque lembra morte, 
tem coisas assim, lembra morte, então ele não pode usar verde. Mas se ele usar vermelho não 
é a melhor, mas é bom para aquele lugar desde que seja relevante. Talvez você tire os pontos 
ótimos, mas você tira todas as rejeições possíveis do negócio. E aí vai da sua capacidade de 
construir o seu posicionamento dentro do caminho que você escolher. Então tem muita 
variável no meio, eu acho que esse é o trabalho, o trabalho é vencedor quando você alinha, 
você tem essa cumplicidade de ter um ganha a ganha no negócio, é um jogo muito 
transparente, tem que ter um jogo muito transparente, porque não é você que executa é a 
ponta que executa. Então se você vai com uma agenda escondida nessas relações, o cara fecha 
o mercado na hora e você não consegue trabalhar, porque você depende dele, ele não trabalha 
pra você, ele trabalha para a empresa, mas ele executa o que você acredita junto com as 
regiões ser o melhor para a empresa. Então se ele não te segue não tem muito o que fazer a 
não ser que seja grande (00:16:26) mas aí também não funciona, a gente tem que ter uma 
cumplicidade muito grande, um alinhamento muito grande.  

 

Entrevistador: Para se colher informação, para aprender se usa também instituto de 
pesquisa, agência de propaganda, tem parceiros lá fora? 

Entrevistado: Sim, pesquisa propaganda, consultoria.  

 

Entrevistador: Isso varia de lugar para lugar? 

Entrevistado: Varia de lugar para lugar, cada região tem o seu, agora com a criança dessa 
área, alguns projetos que são mais globais eu estou concentrado em algumas empresas, mas 
desde que essas empresas sejam importantes lá. Por exemplo, eu não posso pegar uma 
empresa de pesquisa que o cara não conhece, nunca trabalhou, ou que já trabalhou e não 
goste, então tenho que pegar alguma empresa de pesquisa que talvez, não é a que ele trabalha 
atualmente, mas eleja trabalhou, ele gosta, ele mudou porque naquele momento tinha alguma 
outra coisa mais interessante, mas ele topa fazer. Então você precisa fazer todo esse meio de 
campo com as empresas, com as consultorias e com esses caras da ponta.  

 

Entrevistador: Eu acho que você já me respondeu isso, daí você vai me falar se eu 
entendi da maneira adequada. Para selecionar ideias o mais importante talvez seja tirar 
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rejeições, às vezes não ter pontos ótimos. Como que vocês selecionam as ideias além 
desse critério? 

Entrevistado: Eu estou falando de construção de marca, você tem que tirar, se você quer 
construir uma marca que seja mais globalizada, não uma Coca Cola, uma Gillette que é igual 
no mundo inteiro, mas uma marca mais globalizada, você tem que tirar as rejeições, então 
você pode ter um símbolo que lembre, que remeta a um outro símbolo muito ruim. Por 
exemplo, a gente tinha em um dos posicionamentos a palavra ritual que a gente levou para os 
mercados, em todos os mercados foi bem, só que foi para a África do Sul, ritual na população 
negra era ritual de magia negra, e não ligava a comida. E no branco da África do Sul, eles não 
falavam abertamente, mas eles tinham uma ligação a isso, eles falavam, isso não é uma 
palavra boa, não é legal porque está muito ligado a religião, eles não falavam é uma coisa 
negra, isso é uma coisa do negro, mas eu não gosto disso. Então são coisas macros que você 
começa, puxa, eu não posso ir pro esse caminho.  

 

Entrevistador: Daí não teve ritual nem na África e nem lugar nenhum ou só na África? 

Entrevistado: Nem na África e nem lugar nenhum porque aí a gente pode trocar por 
sinônimos e você vai mexendo, não é o ritual, mas é todos os dias fazer isso, isso é um ritual 
você só está mudando, invés de chamar de ritual você coloca todos os dias, e aí vira uma 
coisa. Encontrar verdades universais eu acho que é uma coisa muito importante. Agora acho 
que tem o limite do que é uma verdade universal para uma coisa não relevante, então você 
tem que ter relevância local tentando ter uma verdade universal, em algum momento você tem 
que ajustar. 

 

Entrevistador: Isso para a questão mais de comunicação, e de produto é parecido, é 
diferente? 

Entrevistado: Produto é totalmente diferente. 

 

Entrevistador: É diferente? 

Entrevistado: É, vou te dar exemplos. Argentina que está aqui do lado, você faz um produto 
muito parecido com o brasileiro, só que a farinha da Argentina é diferente, e a legislação do 
produto, legislação não aceita uma farinha, não por ser brasileiro, espere uma farinha X que é 
uma farinha enriquecida, que eles falam, e eu só posso usar essa farinha, então eu não posso 
fazer o mesmo produto que aqui no Brasil, apesar da embalagem ser igual e tudo. Tem 
temperos que você do Brasil não consegue usar, você só consegue fazer se você tiver uma 
fábrica lá, você não consegue trazer o tempero para o Brasil e esse tempero só existe lá.  

 

Entrevistador: E esse tempero é importante? 
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Entrevistado: É importante para local. Por exemplo, tem um chiclete da Adams, até no lembro 
o nome, é Master alguma coisa, não lembro, do oriente médio, que uma pessoa foi para o 
Oriente Médio  fazer pesquisa  com o  consumidor voltou e comprou, você põe na boca 
parece que está mastigando mato, como que alguém pode gostar disso, mas é um negócio 
local. Tem pasta de dente no Japão que é salgada, o cara gosta daquilo, ele não gosta do sabor 
da menta, da refrescancia, ele gosta do salgado, e aquilo pra e ele é um sabor. Só que é local.  

 

Entrevistador: Então na questão de produto você acha que é mais complicado do que de 
comunicação? 

Entrevistado: Eu acho que se você seguir o desdobramento de estratégia de marca desde 
portfolio da marcas, o portfolio das marcas eu acho que pode ser global, aí você tem dentro de 
cada marca um posicionamento.  Então eu acho que quanto mais você desce na execução mais 
descentralizado você tem que ser.  

 

Entrevistador: Do ponto de vista de produto daí? 

Entrevistado: De marca também, mas eu não estou falando só de produto, só para você seguir 
o raciocínio, você tem um estratégia de portfolio de marca, vamos supor uma empresa que 
tem como estratégia ser uma casa de marcas, uma empresa que tem sobre o guarda-chuva da 
empresa várias marcas.  

 

Entrevistador: Que é o caso daqui. 

Entrevistado: Que é o caso daqui. Então cada marca precisa ter um posicionamento, então 1º, 
a estratégia das marcas é global, o posicionamento pode ou não pode ser global. Dentro do 
posicionamento de uma das marcas você, vamos supor que essa marca está ligada a saúde e 
bem estar, você tem que desdobrar ela em símbolos, e nomes, em logos e embalagens e 
produto, quanto mais você desce, mais local pode ser, então por exemplo, logo e nome  eu 
acho que talvez seja depois portfolio, depois de embalagem, desce mais, você desce para o 
produto efetivamente. Eu acho que tem níveis que é mais local e menos local, o que o local 
pesa mais ou não, o produto é o mais local de todos, você vai pra Índia põe pimenta, vai pra 
outro lugar não põe pimenta.  

 

Entrevistador: E vocês fazem todas essas adaptações? 

Entrevistado: A gente está aprendendo fazer adaptações, porque é muito complexo.  

 

Entrevistador: E tem coisas que faz lá quando a fábrica é lá e tem coisa que faz aqui? 

Entrevistado: Que a gente faz aqui. 
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Entrevistador: Isso complica a linha, complica P&D e complica a linha de produção. 

Entrevistado: Complica. 

 

Entrevistador: E o pessoal entende que isso é necessário? 

Entrevistado:  É necessário. E aí você entra na proteína do mundo que é interessante, assim 
como você tem a proteína do mundo, você tem o comércio de tecido no mundo, o comércio 
de papel no mundo, o comércio de leite no mundo, se cereais, você tem o trade de categorias 
no mundo, a Brasil a proteína é um país muito competitivo, então é muito mais barato 
produzir no Brasil do que produzir na Europa, é muito mais barato produzir coisas na China 
do que produzir e qualquer outro lugar do mundo, porque a China a mão de obra custa muito 
barato . Então depende um pouco do negócio você usa alguns pólos de produção, como a 
Unilever tem isso, a Procter tem isso. Então dependendo do local você tem pólo de produção, 
dependendo desse trade de categorias como funciona, onde é mais competitivo, aí você tem 
que ver não só o custo de produção nos locais, mas todo o custo logístico, capacidade de 
exportação, capacidade de dar vazão aos negócios, aos volumes passar por portos, por 
incentivos fiscais os países de abrirem empresa num lugar e não abrir em outro. Então você 
tem empresas que você tem escritório num lugar legalmente, porém o escritório está em outro 
país. Então passa por uma complexidade enorme assim.  

 

Entrevistador: Do ponto de vista de decisão, de adaptação para produto, quem toma 
essa decisão um pouquinho de mercado interno, é marketing, é P&D? 

Entrevistado: A minha opinião é que o produto tem que estar na ponta, e tem que estar na 
ponta com conhecimento do P&D, ele tem que ir ao mercado olhar e falar, essa fórmula é 
assim, isso leva isso, leva isso, a legislação desse país é dessa forma eu consigo entrar, eu sou 
competitivo aqui, não sou. Vem pra marketing e marketing fala, isso faz parte da minha 
estratégia, eu demandei um trabalho pra você e você trouxe uma oportunidade pra mim. Com 
base nisso aí vem pra dentro da empresa. Eu não faria nunca ao contrário, porque ao 
contrário, de novo, se eu fosse pra Argentina pelo Brasil eu ia empurrar um produto, mas não 
ia nem entrar porque a farinha não é a farinha, estou dando um detalhe. Eu posso ir pra um 
lugar do mundo que ia ter uma quantidade de sal um pouco acima do mercado normalmente 
gosta, um produto um pouco mais salgado ou menos salgado ou que leva um pouco mais de 
farinha ou menos farinha isso já muda a percepção. Então o produto é muito descentralizado. 
E aí o produto é cada vez mais descentralizado quanto mais perto do coração das pessoas o 
negócio for, quanto mais perto da tradição local o negócio for. Então por exemplo, se eu vou 
para a Itália se eu falo que eu tenho um produto com tradição e chama Sadia, nunca vai ser, 
nunca vai ser um produto de tradição, porque um produto de tradição leva nome italiano, 
geralmente é uma pasta, e é italiano.  

 

Entrevistador: Pra eles não vai fazer sentido.  
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Entrevistado: Não vai fazer nenhum sentido. Então quanto mais de fora pra dentro vier, por 
isso que falo que tem que ter uma estratégia macro, mas tem que ter uma alimentação de fora 
pra dentro. Quando você define uma estratégia e fala, a minha estratégia é essa, eu quero atuar 
dessa forma, agora você me fala no seu mercado como que você vai implementar essa 
estratégia e aí alimenta de fora pra dentro.  

 

Entrevistador: Você acha que essa compreensão, essa é uma grande compreensão a 
estratégia vindo de um lado e alimentação do outro. Ela tanto no mercado interno 
quando no mercado externo as pessoas têm, ou é algo que vocês estão criando essa 
cultura? 

Entrevistado: Eu acho que a gente está construindo, eu acho que a gente está construindo. O 
mercado interno a gente está um pouco distante, são duas empresas diferentes quase. O 
mercado externo a gente está construindo, eu acho que ele leva tempo, você não acha um 
caminho de marca, você não acha um caminho global de marca em um ano, demora alguns 
anos, fazer algumas tentativas, eu acho que o grande negócio é minimizar as suas rejeições, 
seus erros, você não pode entrar no mercado com uma marca que está muito errada, ela pode 
está, não ser o melhor para o mercado, ela tem uma direção, mas você não pode entrar com 
uma marca, por exemplo, você não pode entrar no Oriente Médio com porco na embalagem, 
eu não posso, eu vou ser rejeitado na hora e nunca mais entro no mercado. Então eu posso 
entrar no mercado de algumas formas, por isso alimentação local é importante, a melhor 
forma de executar essa estratégia aqui é dessa forma, e aí a gente vai discutir, vai conversar, 
ver se dar para produzir, e não dar, de onde sai a matéria prima, se produz localmente, aí entra 
a parte da cadeia mesmo. Mas a estratégia tem que ser a quatro mãos, muito a quatro mãos.  

 

Entrevistador: Fábio deve ser muito complicado gerenciar toda essa cadeia de 
aprendizado, de conhecimento, de informação. No caso do mercado externo que lida 
com tantos mercados, como que vocês fazem isso? 

Entrevistado: A gente tem que estar presente nos lugares, pelo menos nas macros decisões. Eu 
não vou lá ver se o produto que ele vai lançar tem ou não tem a pimenta tal, não vou. Mas o 
que ele vai me mostrar é assim, o mercado é formado dessa forma, estou lançando um produto 
aqui porque o tamanho desse segmento é esse, de acordo com a estratégia da marca é 
importante entrar nesse segmento. Se ele vai lançar um produto com pimenta, sem pimenta, 
não importa, o que é importa é isso e execução da estratégia. Tem o guideline da marca, o que 
foi definido e ele precisa entrar com guideline da marca, então ele tem que entrar com a 
arquitetura de embalagem de acordo com o guideline, as cores corretas, as dimensões dos 
elementos da embalagem de forma correta, a foto correta, o logo correto, os dizeres (autoloje) 
corretos, nos lugares certos, basicamente é isso. Aí no final ele mesmo decide, muito a 
execução, a gente já passa o que ele deveria fazer, claro que ele pode falar, aqui pra essa 
categoria eu gostaria de trazer um (cleme  00:31:42) de produto  mais pra isso, que é mais 
relevante para esse consumidor, pra essa categoria, não tem problema.  
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Entrevistador: Essa decisão se vai entrar ou não no segmento a questão de volume, a 
questão mais financeira é feita a quatro mãos também? 

Entrevistado: Eles, eles fazem um trazem o plano de trabalho, é esse o plano de trabalho, faz 
sentido? Faz, então entre.  

 

Entrevistador: Porque vocês não podem trabalhar com nichos ou mercados pequenos 
por conta do volume. 

 

Entrevistado: Não, hoje não.  

 

Entrevistador: Não conseguem. Quando vocês usam parceiros ou pesquisa ou agências 
ou escritórios internacionais, vocês centralizam aqui, vocês compartilham, como que 
funciona isso? 

Entrevistado: Quando é feito pela ponta eles tem total liberdade de pesquisarem o que eles 
quiserem, fazer o que eles querem, eles fazem pela ponta e mandam pra gente mais para o seu 
conhecimento, eu fiz o resultado é esse, eu tenho um aprendizado legal aqui, eu estou errado 
nesse caminho, eu estou certo nesse caminho. Então isso vem da ponta, eles fazem e tem total 
liberdade. Daqui a gente faz esses grandes projetos que tem que um alinhamento das regiões. 
Então daqui eu não vou fazer uma pesquisa para decidir o produto que ele vai lançar, que ele 
vai por na fórmula dele, eu não vou fazer isso daqui, mas eu vou falar, a estratégia é essa, e aí 
ele faz pela ponta, daí ele tem a liberdade de fazer lá e a gente conduzir o macro por aqui.   

 

Entrevistador: Você tem lugares que você falou com estruturas maiores e menores. 
Desses mercados qual que você acha que tem uma estrutura que você acha já mais 
madura? 

Entrevistado: No Chile e Oriente Médio são dois mercados bem maduros.  

 

Entrevistador: Isso fica mais fácil? 

Entrevistado: Fica. E Europa alguma coisa, Holanda, algum lugar da Europa, são área que 
estão se tornando mais auto-suficiente, e eu acho que tem que ser, o conhecimento local. A 
minha opinião que você tem que conhecer o consumidor local, conhecer a logística local, 
conhecer os clientes da região, você tem que se tornar local, ainda mais para alimento, e aos 
poucos você trazer esse conhecimento pra cá.  

 

Entrevistador: Vocês têm estratégia de aquisição lá fora? 
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Entrevistado: A empresa tem, a empresa está buscando aquisição, e aí tem coisas que estão 
para acontecer.  

 

Entrevistador: Você acha que aquisição é mais por conta de ganhar mercado ou na 
questão de aprendizagem e de marca? 

Entrevistado: Você tem modelos diferentes de negócios dependendo da categoria que você 
está, da industria que você está. Se você está numa empresa de tecnologia o seu ativo fixo é 
muito pequeno, é quase nulo, mas se você está numa indústria como a gente está aqui, para 
você construir uma coisa nova é muito complexo. Eu brinco que a empresa é um iceberg para 
o mercado, porque o mercado vê só o que está acima, só vê o produto na gôndola, mas o que 
está pra baixo da água é uma quantidade de coisas a fazer, é um processo tão complexo que 
começa na definição da bisavó do frango, você compra o ovo, esses ovos geram as matrizes, e 
aí as matrizes tem as galinhas que geram uma cadeia e aí você tem todos os ovos, aí geramos 
aí mais, isso é produzidos por integrados por pessoas que tem terras, mas que produzem 100% 
com exclusividade pra empresa, a pessoa só tem a terra a empresa dá todo o material, dá o 
ovo, dá alimentação, dá o veterinário, faz tudo, a empresa entrega e vai buscar o animal. Isso 
pega o animal põe dentro das fábricas, abate, processa, sai da fábrica no caminhão, leva para o 
centro de distribuição, produz para o varejo. Se você imaginar o que está pra trás ainda tem, 
fábrica de ração, porque você precisa alimentar esse animal. Então você tem uma área de 
compra de commodities milho e soja enorme, hoje a empresa é a maior compradora de soja 
do Brasil. você tem que alimentar esse animal aí você tem a fábrica de ração, você precisa 
fazer ração para alimentar esse animal. As fábricas.  

 

Entrevistador: Isso quer dizer que lá fora pra começar é mais fácil uma aquisição, até 
pela dificuldade, não é só questão de mercado e de marca, é de complexidade de 
operação.  

Entrevistado: É uma operação muito complexa, uma operação para você ter uma ideia a gente 
abate quase 7 milhões de frangos por dia, 7 milhões de frangos é muita coisa em 60 fábricas 
no Brasil, e o frango não pode viajar mais que 100 km de caminhão. Então você tem que ter a 
fábrica na cidade, todos integrados em volta, o caminhão passa, você tem que tirar o frango 
no dia correto da granja, você não pode esperar, porque tem uma coisa de conversão, o frango 
vai engordando conforme você alimenta os dias vão passando, chega uma hora que não 
adianta deixar ele mais porque o alimento não converge em crescimento mais. Então você 
está utilizando mais alimento do que ele precisaria, começa a perder, então aí você tem que 
abater, isso pra 7 milhões de frangos para o Brasil inteiro. É uma operação muito complexa, 
muito complexa. Quem está aqui no escritório, você nunca deixa de aprender aqui, eu posso 
falar que eu conheço 10% da empresa, que tem uma parte que está lá atrás que não vem.  

 

Entrevistador: Tanto nessa questão de aprendizagem nessa interação,  pelo o que eu 
entendi existe flexibilidade, não é uma coisa processual, existe aquilo que você falou, um 
guideline mas...  
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Entrevistado: Eu não acredito no negócio mandatário. Eu trabalhei em duas empresas 
americanas, eu não acredito muito no negócio, eu acho que depois que você tem um negócio 
muito maduro, com muito aprendizado, empresas há 100 anos no mercado, já são líderes no 
mercado a onde estão, eu acho que você poder ter um negócio mais fechado, ainda 
respeitando a execução local. 

 

Entrevistador: E você veio da área de alimentos? 

 

Entrevistado: Eu trabalhei  na Elma Chips e na Colgate. Então você pode ter uma execução 
mais local, mais direcionada com algumas coisas locais. Mas uma empresa que ainda está se 
reinventando você tem que centralizar.  

 

Entrevistador: E com isso você acaba tendo um grau de relacionamento bem grande, 
não é processo é relacionamento. 

Entrevistado: Tem muito relacionamento, tem processo, mas tem muito relacionamento, você 
precisa trocar muito conhecimento.  

 

Entrevistador: E vocês exploram esse relacionamento para ganhar. 

Entrevistado: Eu acho que essa cadeira, uma das coisas mais importante que a pessoa tem que 
ter como skill é um excelente relacionamento, jogo de cintura, negociação, que você mexe 
com um monte de interesses ao mesmo tempo.  

 

Entrevistador: Para essa questão do aprendizado, do novo, além dos consumidores, das 
agências, daí pensando em comunicação, dos institutos de pesquisas. Tem mais alguma 
coisa que vocês usam para entender o mercado ou a legislação do mercado ou processo 
fabril do mercado que é diferente do Brasil? 

Entrevistado: Você tem vários sites que são informações abertas que você acaba tendo acesso, 
que é o USDA, FMI, Barra in, que você no final tem que entender o trade da proteína. Então 
eu vou te dar um exemplo, por exemplo, a gente exporta para o Oriente Médio, teve uma crise 
de commodities no mundo, o preço de commodities começou a subir, e o Brasil tem um custo 
menor. Chega um determinado momento que você está subindo o preço porque o mercado 
está demandando e tem espaço para subir preço. Chega um momento que você sobe tanto o 
preço que você torna player os países não competitivos a serem competitivos, porque você 
entrou no limite de preço que já ganha margem, ele começa a virar seu competidor de 
exportação. Então assim, quais são a bases que você tem trade ou de proteína, onde se produz 
animal no mundo, qual que é custo de produção de cada lugar, quem são os principais 
exportadores. E aí você pegar das informações mais básicas Nielsen, consumidor, é diferente, 
por isso que eu falo que tem um iceberg, você tem que pegar muita coisa que está por baixo, 
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se você não for competitivo na produção, você não é competitivo na venda, e o grande tricker 
da empresa é como fazer uma empresa voltada ao consumidor num negócio em que o iceberg 
embaixo da parte da baixo é muito pesada a empresa. Então você para mover uma cadeia de 
suíno você precisa de 6 meses para começar a mexer, você vai exportar pra China, a China 
não autoriza um antibiótico que é dado pra saúde animal. Só que para você tirar isso do 
plantel você precisa pelo menos de 6 meses. Então são coisas muito complexas que estão por 
trás. Como fazer uma empresa de alimentos voltado ao consumidor sendo que a parte de trás é 
muito pesado. Então você tem que usar o máximo de informação possível. Eu como 
marketing eu acho que você primeiro tem que pegar parte do consumidor pra jogar pra dentro 
da empresa e fazer um cenário. Mas às vezes você se encontra num braço de ferro, eu só 
tenho demanda pra tanto, a produção entrou eu não consigo mais reverter os 6 meses vai ter 
que vender. Não é põe na máquina, liga a máquina e produz, já saiu, já está no campo há 3 
meses tem fazer. Então os ciclos são muito longos, para você responder, geralmente um ciclo 
de proteínas é de 6 meses a um ano. Então começou a embicar resultado ruim, dependendo do 
cenário que você tem no campo, esquece que mais 6 meses você aí amargar resultado ruim, e 
o bom também é a mesma coisa. Então é muito, por isso que você tem que ter um 
entendimento, é um negócio muito complexo.  

 

Entrevistador: E nessa relação entre inovar para internacionalizar e estando 
internacionalizado eu inovo. Hoje vocês estão numa determinada posição daqui a 5 anos 
vão estar em outra. Como que você vê esse processo? 

Entrevistado: Hoje a empresa é a 3ª maior exportadora do Brasil, perde pra Vale e pra 
Petrobrás, a gente é a 3ª maior, exporta 5 bilhões de reais ou de dólares, eu não me lembro. E 
eu acho empresa passa por esse momento de internacionalização, e é como eu te falei, você 
tem que ganhar conhecimento local, pode ser por expansão de negócio local, por aquisição 
local, em alimentos você só sai do modelo exportador quando você tem negócios em bases 
locais com profissionais locais falando a língua local, com logística local, com marketing 
local, com P&D local e a empresa nesse processo. É um processo que se você pegar a origem 
da Sadia e da Perdigão é bastante complexo, porque são empresas que nasceram no interior de 
Santa Catarina e que ninguém sabe falar inglês quase, são empresas muito simples. Eu não sei 
se você notou isso nas pessoas, são pessoas muito simples e quando você vai ainda pro 
trabalho mais no dia-a-dia, você entra na fábrica é... . Então eu acho que tem esse grande 
desafio, como internacionalizar a empresa, é uma empresa brasileira com uma complexidade 
de cadeia muito grande, e as empresas brasileiras não tem conhecimento de 
internacionalização, você conta nos dedos as que internacionalizaram bem, Marco Pólo, 
Alpargata com Havaiana, mas mesmo assim.  

 

Entrevistador: A complexidade é diferente. 

Entrevistado: Diferente e não tem uma grande internacionalização, não tem, no Brasil não 
tem. Então é uma estrada que ninguém passou, a gente está escrevendo essa estrada, a gente 
está montando a estrada pra um dia alguém passar, porque ninguém passou a minha 
impressão da forma que a gente quer, o sonho é muito grande assim, eu acho que ninguém 
passou da forma que a gente quer passar. As pessoas passaram pulando etapa, foram para 
algum lugar, voltaram, tiraram o negócio, foram por muita tentativa e erro. O meu desafio, é 
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claro que a gente vai errar um monte, mas é que a gente minimiza os erros nesse caso, e eu 
acredito muito numa forma muito estruturada, internacionalização, só que sem engessar as 
pontas, porque a gente não pode errar nesse negócio, se você errou, errou 6 meses, não é um 
mês de resultado ruim, são 6 meses de resultado ruim. Então eu acho que tem que ir com 
muito tato, muita calma nesse processo.  

 

Entrevistador: Foi muito bom, super obrigado.  

 
 
 
CESAR ORTIZ  

Planejamento Estrategico / Young  

 

Entrevistador: Quando eles buscam um parceiro eles já acreditam que precisam de 
outras informações que eles não tem lá dentro para ajudar a ganhar mercado de fora. 
Isso que eu queria entender, como que funciona? Como que vocês fazem? Como que 
vocês trabalham?  

Entrevistado: O nosso business é comunicação, a gente procura fazer essa adaptação do ponto 
de vista de inovação. Eu não sei se você está interessado numa perspectiva única ou está 
interessado em Perdigão ou  a gente está falando de maneira geral? 

 

Entrevistador: Na verdade é na Perdigão, como que vocês fazem isso com a Perdigão 
que agora não é mais Perdigão é BrF. 

Entrevistado: A gente passou por esse mesmo processo com vários outros clientes. Eu vou te 
dar a minha perspectiva de planejamento estratégico de comunicação se tem algumas outras 
áreas que isso funciona de outra maneira, tem filmes que são produzidos aqui, que vão para 
outro lugar e etc. Do ponto de vista de planejamento normalmente, por exemplo, nesse caso 
da Perdigão eles nos procuraram buscando como que a gente deveria..., ... o caso da Perdigão 
foi expansão para vários países, eu não me lembro direito como que era a história, mas tinha 
Oriente Médio, Ásia, e a preocupação era como manter o DNA da marca, como você faz essa 
adaptação local, como é que se cria uma marca de varejo do zero, um lugar onde a marca lá 
era uma barca be to be total, tomando algumas decisões, nós vamos replicar o que é feito no 
Brasil? Nós vamos adaptar totalmente? Essa marca vai pertencer uma arquitetura de marca 
global ou não vai? Até que ponto a gente mantém o que a gente faz no Brasil ou até que ponto 
esse negócio é totalmente novo? Levando em consideração que a situação competitiva da 
marca é diferente, os players são totalmente diferentes e principalmente o hábito é totalmente 
diferente, a gente está falando de alimentação, uma marca como Perdigão e etc. Então a 
primeira coisa que a gente fez, com certeza, foi uma série de pesquisa, falar com consumidor, 
entender direitinho o que acontecia lá.  
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Entrevistador: Lá nos mercados que vocês iam atuar? 

Entrevistado: Isso.  

 

Entrevistador: Isso com ajuda dos braços da Young lá? 

Entrevistado: Da Young lá. A gente fez várias pesquisas, algumas via a própria Perdigão com 
alguma ajuda dos escritórios regionais, a gente coordenou vários processos, mas às vezes a 
gente contratou um parceiro local através do escritório regional da Perdigão lá, outra vez foi 
através do nosso escritório nesse país, tinha país que a gente não tinha uma representação boa 
para fazer isso. Na Rússia a gente fez tudo, em Dubai a gente fez tudo. Então cada caso foi 
um caso, a gente fez alguma coisa na Europa, França, Inglaterra que eram ainda mercados 
testes. Então esse era o primeiro processo fazer uma puta investigação.  

 

Entrevistador: Era necessário à agência junto com a empresa, isso partiu de vocês ou 
partiu deles? 

Entrevistado: Isso foi meio consensual, a gente tinha uma missão, o nosso brief foi o que a 
gente faz com essa marca, a gente fazer um planejamento estratégico de introdução dessa 
marca nesses mercados. Então foi um processo muito desenvolvido a quatros mãos com a 
Perdigão. É óbvio que a gente tem aqui um know-how muito grande de comunicação, de 
pesquisa, de como falar com o consumidor, qual técnica usar, a gente fez desde de grupos 
tradicionais, foco grupo normal com o consumidor, até um pouco de teste de produto, a gente 
fez {UMA (00:05:13)}  para entender direitinho hábitos e etc. algumas investigações um 
pouquinho mais  inside full que a gente precisava para entender algumas diferenças que não 
estavam muito claras. Então a gente pediu via as áreas de planejamento regionais para montar 
projetos por exemplo de entrevista em profundidade com determinados perfis. A gente fez um 
projeto bacana que era uma série de fotos de geladeira de consumidores típicos de um 
determinado perfil de cada país pra gente formar um grande painel e comparar as diferenças e 
mostrar as diferenças que a gente  UNA. Então teve um monte outras coisinhas pequenas, a 
gente usou várias técnicas bem específicas em cada um dos países para responder a essas 
questões. Então o primeiro grande passo foi esse, foi entender quais eram as diferenças que é 
muito diferente. No começo a gente ficar meio perdido com essa história, você tem no Oriente 
Médio tem hábitos culturais diferentes, alimentação é cultura, os caras comem outras coisas, 
se comportam de outra maneira, tem outros padrões sociais. Então foi muito difícil a gente 
chegar num lugar comum  falar, olha essa marca a gente acredita que deva ser isso. Quando 
você resolve um problema num país você cria um puta problema em outro desde linguagem 
visual até o posicionamento mesmo da marca. Não estamos nem falando de portfolio de 
produto, portfolio de produto era a coisa mais fácil de resolver porque a  Perdigão tem um 
bilhão de SKUs então você se adapta, aqui eu ponho mais sal ali eu faço não sei o que. 

 

Entrevistador: E essas melhorias, essas adaptações vocês que traziam sugestões pra 
eles? 

Entrevistado: Sim.  
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Entrevistador: Isso era fácil de implementar, tinha resistência?  

Entrevistado: A resistência que existe é uma resistência operacional, principalmente falando 
de produto que é mais simples de entender, eu não vou criar 20 produtos diferentes só porque 
você está mandando, é um problema seu, é um risco, aqui você não pode trabalhar com esse 
tipo de frango, você vai fazer outra coisa, tudo bem? Tudo bem. Então é outra história. Todo 
esse gargalo técnico era mais fácil. Tinha resistência da parte de engenheiro da parte de 
desenvolvimento.  

 

Entrevistador: Quando vocês trabalhavam era agência, desenvolvimento, grupo de 
marketing, quem mais fazia parte desse grupo? 

Entrevistado: Basicamente era agência, marketing, comercial regional lá dos países, tinha o 
comercial Brasil que ajudaram. Mas basicamente era marketing, comunicação e comercial. O 
produto ele entrava assim sobre demanda, quando você precisava resolver alguma coisa, o 
produto sempre era o último elo da história, olha a gente precisa desenvolver isso, dá, não dá 
e tal, e acabou, então era muito mais simples. Eu acho que essa era a maior resistência. Você 
falou de resistência, a gente teve que convencer durante o processo algumas pessoas, porque 
você está mexendo no DNA de uma marca que é bem sucedida, tem uma puta história no 
Brasil. Então quando você chega e fala; essa marca fora do Brasil não pode ser vermelha 
porque isso não sei a onde é um puta problema, é uma puta resistência porque as pessoas tem 
uma ligação emocional com a marca, investidor e não sei o que. A gente notou que bem para 
o final algumas coisas eram assim, por que a gente tem que fazer isso? O mundo ideal, vamos 
pegar o que a gente tem que deu certo e eu quero vender isso  para o resto do mundo. E aí a 
gente viu que não dá, Perdigão é uma palavra que não dá para falar em russo, como que você 
faz, não dá, não existe.  

 

Entrevistador: E aí acontecia essas adaptações até de nome? 

Entrevistado: Sim, muito, marca ela chamou Perdix, na Rússia ela tinha dois nomes, no 
mundo inteiro era Perdix na Rússia era fazenda uma coisa assim, porque Perdix tinha uma 
outra concepção. Esse negócio na verdade ainda está meio em andamento, a gente se afastou 
um pouco no último ano dessa história. Mas quando teve o boom da internacionalização, 
quando se definiu todo o DNA da marca foi uma coisa global. Basicamente o que a gente fez 
foi entender quais eram os pontos comuns, o que a gente pode construir pra essa marca lá fora 
que tem um pouco que tem no Brasil para não se perder totalmente o elo, a gente quer 
construir uma marca global. Quais são os pontos que são comuns que eu posso contar essa 
história na Europa, na Rússia e na Ásia e que faça sentido. E que pode realmente fazer 
diferença para o consumidor, seria uma vantagem competitiva também comum nesse 
mercado. Então ao contrário de um trabalho de posicionamento e de estratégia que a gente faz 
para uma marca no Brasil em que você busca, eu quero falar uma coisa relevante para o 
consumidor, achar o ponto de diferenciação e mandar bala e construir essa história. Lá esse 
era o terceiro ponto, você tinha que antes passar pelo, por! eu não posso ferir muito o que a 
marca é, porque essa marca já existe, e eu tenho que fazer alguma coisa que converse com 
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todos os países que sejam comum. E um terceiro ponto, se essa coisa poder ser um puta 
diferencial e agregar valor para a minha marca, me posicionar é ótimo, mas isso acabava 
sendo mais conseqüência do que a causa. 

 

Entrevistador: Como que era, você tinha que trabalha com um braço  da Young lá fora 
com outros parceiros que vocês contratavam, com o escritório da Perdigão e Perdigão 
aqui e com o consumidor. Como que vocês construíram essa comunicação, essas redes? 

Entrevistado: A gente tinha um processo. Primeiro o que a gente fez, um plano de trabalho 
com muitas fazes, essa foi uma entrega bem gradual, passou pelo 1º passo foi entendimento, 
foi estudo de diagnósticos, aí tem workshops no meio onde a gente discutia com o pessoal da 
Perdigão, com o comercial e etc. A gente tem todo esse material, esse negócio não está tão 
claro na minha cabeça que faz algum tempo já. Mas existia um processo.  

 

Entrevistador: Você tinha que viajar muito? 

Entrevistado: Não, eu acho que acabou fazendo muita coisa virtual, muita conference call. 
Teve um acompanhamento sim, mas não era uma coisa que você tinha que ficar o tempo todo 
viajando não.  

 

Entrevistador: Você já tinha trabalhado com os braços da Young desse jeito? 

Entrevistado: Não, não, não, desse jeito tão direto assim não, a gente trabalha bastante com os 
escritórios regionais, mas são coisas muito pontuais. Esse projeto foi longo, foi um projeto 
que eu me lembre acho que durou um ano, um ano e pouco, acho que foi 6 meses de projeto, 
foi uma coisa longa, eu acredito que ainda está em andamento. Mas o processo todo começo, 
meio e fim, acho que foi quase um ano. 

 

Entrevistador: Teve algumas coisas que vocês implementaram que depois tiveram eu 
voltar atrás, alterar, você se lembra de alguma? 

Entrevistado: Eu acho que a gente teve muito problema com embalagem, mas aí eu não sei te 
responder tecnicamente o que aconteceu. Com certeza teve esse tipo de problema com 
embalagem, a gente fez algumas adaptações de material de lançamento, que eu me lembre que 
houve uma grande convenção que a gente mostrou qual era o posicionamento da marca. 
Depois disso na hora da implementação teve algumas adaptações locais, eu não sei te dizer 
exatamente o que é.  

 

Entrevistador: Talvez em termos de comunicação seja mais fácil até para você, não de 
embalagem, mas do discurso, do posicionamento, aquilo que vocês no final conseguiram 
teve alguma alteração ou não? 
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Entrevistado: Eu acho que foi implementado de um jeito bem razoável tudo que a gente 
planejou. Esse processo foi um processo que teve muitas etapas, e eu acompanhei esse 
processo até implementação do posicionamento global, alguma coisa de linguagem visual e 
etc. Dali em diante a implementação mesmo na ponta, foi uma coisa que ficou muito na mão 
da própria Perdigão. Com certeza a gente fez muita coisa local depois, mas eu não sei que tipo 
de adaptação, quais foram os problemas, eu estava na parte do processo que era muito teórica, 
muito macro, na hora da implementação eu não participei tanto. Então eu não sei te dizer, 
aqui a gente teve que pintar essa bolinha de roxo, eu acredito que não. Mas com certeza o 
macro da história, a solução estratégica de comunicação, o nome, o grosso da linguagem 
visual, isso foi implementado e é uma coisa que funcionou até onde eu sei.  

 

Entrevistador: Se tivesse que fazer de novo, você acha que o jeito que vocês fizeram, esse 
jeito de trabalhar com os braços, com os escritórios, isso funcionou legal? 

Entrevistado: Funcionou legal, tem coisas, a gente no final sentiu falta justamente de ter mais 
tempo para fazer os testes, para você pegar o resultado daquele trabalho, por exemplo, eu 
quero implementar, me dá 6 meses para eu implementar isso na Alemanha para ver o que 
acontece, fazer um (fame tuner 00:18:17) infelizmente a gente não conseguiu, foi uma coisa 
assim que foi meio Blockbuster, meio lançada. A única coisa que eu faria  diferente talvez 
fosse um step de implementação pós tudo isso, quase que um pré-teste dessa história toda 
num mercado teste e tal que é uma coisa que a gente não conseguiu implementar.  

 

Entrevistador: Mas como estratégia de internacionalização você acha que rolou? 

Entrevistado: Sim, sim, funcionou.  

 

Entrevistador: Você várias vezes me falou que isso estava presente na estratégia. Que 
tipo de pessoas participaram desse projeto gente mais operacional, mais estratégica, 
ambas? 

Entrevistado: Aqui dentro da agência a gente tinha planejadores, tinha três pessoas de 
planejamento estratégico, a gente tinha duas pessoas de atendimento para coordenar, porque 
esse link com os países e com as coisas demandava muito alguém com uma capacidade de 
organização grande, então tinha Flávia que você conheceu, que estava com a gente, teve um 
papel importantíssimo de amarrar as pontas, nós precisamos saber tal coisa de tal país ou 
então achar a pessoa certa, tinha essa pessoa. E tinha duas ou três pessoas de design no grupo 
que ajudava a conceituar a coisa, a gente trabalhando no logo, estava trabalhando na 
linguagem visual, então precisava de alguém de design junto. Isso foi a estrutura na agência. 
Daí tinha uma estrutura que era o par desse grupo na Perdigão com gente do marketing, do 
comercial, e industrial.  

 

Entrevistador: Quando vocês estabeleciam a parceria com o seu escritório ou com 
outros parceiros, isso era uma necessidade ou vocês estão acostumados a fazer isso? 



 

 
 

220

Entrevistado: A gente faz, a gente faz muito isso, existe na Young inclusive, pessoas que só 
fazem isso, são contratadas só pra fazer isso para fazer esse network global. Tem uma pessoa 
que fica em Miami que faz toda a América Latina, uma pessoa que fica na Ásia e uma pessoa 
que fica na Europa, a gente chama de navegation, são pessoas que tem esse papel, eu estou 
precisando falar com alguém que seja expert em automóveis elétricos, sempre tem alguém na 
Young em algum lugar do mundo que já trabalhou com isso que entende do assunto, isso tem 
um valor muito grande, a Young utiliza bastante isso.  

 

Entrevistador: O que eu estou vendo o papel da Young nesse processo da Perdigão, ela 
notou essa importância por isso que ela acionou vocês? Sem vocês como que ela faria 
isso? 

 

Entrevistado: Eu acho que a gente entrou no processo por duas razoes, uma por conhecer 
muito a marca no Brasil por estar muito tempo com a Perdigão e pelo know-how em 
comunicação, a gente já tinha um relacionamento não só com a Perdigão aqui, mas com as 
bases locais em criar coisas locais, era coisas totalmente desligadas uma das outras, mas a 
gente já tinha um relacionamento muito suave, muito leve com a bases locais, então isso nos 
conferiu um pouquinho de know-how sobre esse assunto. Então essa história com a Perdigão 
foi uma das razões e a outra razão foi esse know-how internacional da gente pode usar toda a 
rede da Young pra executar esse projeto. Eu acho que foi essas duas razões.  

 

Entrevistador: Nessa execução dos laços que eram mais fracos com essas pernas da 
Perdigão aos poucos vocês foram aumentando o trabalho.  

Entrevistado: Sem dúvida, a gente conheceu muita gente, a gente começou a se relacionar 
com gente que a gente nunca tinha trabalhado. E por muitas vezes era muito difícil. Para você 
ter ideia, eu não sei o quanto você foi fundo, provavelmente você já falou com muita gente da 
Perdigão. Mas os escritório regionais, a bases locais, normalmente você tem representantes, 
então o cara lá da Hungria é um distribuidor que é local que conhece muito o mercado e que 
compra a marca Perdigão para vender no be to be, future service que eles chama, é um 
restaurante a marca não aparece. Na hora que você começa a construir uma marca de varejo, 
você quer botar aquilo com embalagem na gôndola do supermercado e etc. esse cara não 
consegue mais fazer isso, que aí você precisa começar a construir material de ponto de venda, 
é um outro expertise, é uma outra maneira. E alguns deles, alguns desses distribuidores locais, 
tinham mais iniciativa e mandavam bala, não, aqui essa marca não é um coração, essa marca é 
uma gaivota, pinta de verde, faz um embalagem, botar um anúncio no jornal, eu crio 
anúncios, ou os mais aparelhados contratava um amigo ou uma agência para fazer isso para 
ele, e dava certo, o cara começava a vender. Na hora que você chega querendo unificar tudo 
isso, falando, olha essa é uma marca internacional a gente quer ter a mesma cara, não faz 
sentido você ter um nome em cada país. A gente enfrentou muita resistência desses 
distribuidores locais que se sentiam donos da marca. Em alguns casos esses cara é 
valiosíssimo pra nós entender o mercado, entender qual era a dificuldade, entender o que a 
gente deveria fazer. Então a gente enfrentou alguma resistência, eu entendo desse negócio 
aqui, não vem mudar a minha marca.  
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Entrevistador: Desde do começo você acha que a Perdigão ela entendia a importância 
dessas adaptações, isso era claro? 

Entrevistado: Sem dúvida isso estava no brief sem isso a gente não avançaria. Existia uma 
dúvida de, vamos ter duas marcas, a marca internacional é diferente da marca Brasil? 
Existiam dúvidas que por exemplo, o nome, era um nome único em inglês, ou a gente vai usar 
o mesmo nome, mas traduzido em cada país? Tinha dúvida nesse nível, mas não existia 
dúvida que uma marca global tem que ter uma certa unicidade, ninguém dúvida disso hoje, as 
grandes marcas globais você tem uma cara, você tem uma puta sinergia, você pega uma 
Nestlé, uma Coca Cola, Mcdonalds, você tem adaptações locais, mas a marca tem que manter 
um DNA tem muito a ganhar com isso.  

 

Entrevistador: Tem mais alguma coisa que você acha que nesse processo te marcou que 
tem a ver com internacionalização e essas adaptações, algum detalhe importante? 

Entrevistado: Eu acho que eu te falei tudo. Eu acho o que mais me surpreendeu nessa história 
toda, primeiro é muito mais difícil do que a gente imaginava no início.  

 

Entrevistador: Por quê? 

Entrevistado: Porque a gente vê muitos case de marcas, Coca Cola, Coca Cola é igual, é o 
mesmo logo, é a mesma marca, a campanha é a mesma no mundo inteiro, está vamos fazer 
igual. Então a tinha uma visão muito mais simplista disso, e quando a gente começa a entrar 
fundo no hábito, entrar fundo na cadeia a gente começa a vê esse tipo de coisa com o 
distribuidor falando, aqui eu entendo e faço do meu jeito.  O consumidor olhando para a sua 
marca num país importante dizendo, tudo bem se você quiser, aqui não pode ser vermelha 
porque vermelha é a cor do diabo e não sei o que lá. Você muda, você toma a decisão de 
mudar a cor da marca por causa de um país que é importante, ou enfrenta isso e vai embora. 
Então essas decisões são decisões muito difíceis. Tudo era muito em consenso, tudo era 
decidido nessas reuniões, workshops a gente dava a nossa visão, olha eu acho que vocês não 
devem fazer isso, aí pode ser que haja uma razão comercial para você não querer abrir mão 
dessa fatia nesse país. Mas de maneira geral a gente tinha uma visão que era muito mais 
simples do que realmente foi. Eu não se por ser alimento que é uma coisa muito particular que 
está muito ligada a cultura, muito local. Mas foi mais complicado, a gente vê coisas, a gente 
tem muitos clientes globais, Colgate, Danone e etc que usam a mesma marca, tem adaptações 
e tal, não deve ser muito ao contrário, pegar uma marca brasileira e tal. E outra coisa que 
também marcou um pouco, foi ver o quanto essa história carrega a marca Brasil, o quanto isso 
fazia diferença na análise que a gente fazia.  

 

Entrevistador: Fazia diferença? 

Entrevistado: Muita diferença.  
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Entrevistador: Para o ruim, ajudava ou atrapalhava? 

Entrevistado: Depende do assunto, pra alimento em geral atrapalha, porque alimento é uma 
coisa, é legal que seja regional, que seja próximo. A gente trabalhando com alimento 
congelado, quando você vai pro oriente, pra China por exemplo, por a coisa vem do Brasil 
congelado, para alimento ser brasileiro. Essas era uma das dúvidas que também a gente 
investigou durante todo o processo, quanto a gente se posiciona como empresa brasileiro e 
quanto a gente vira cidadão do mundo e não toca nesse assunto. Tudo isso foi testado, e a 
gente via que em muitos aspectos ser brasileiro era negativo como esse quando a gente fala de 
produto, em outros aspectos era muito legal, criatividade culinária, sabor, aquela coisa por eu 
quero comer uma coisa bacana, diferente, aí entrava toda essa mística do Brasil, de exotismo, 
sensualidade, era muito bacana. Mas no ingrediente, no processo para alimento não 
necessariamente era uma coisa positiva. Mas a marca ficava mais divertida, tinha bastante 
vantagens posicionais pela marca ser brasileira, e algumas desvantagens intrínseca de produto 
a marca sendo brasileira.  

 

Roberta Morelli  
Marca Inovação Lácteos  

 

Entrevistado: ..., .. tem o pessoal de carnes que cuida do mercado interno Sadia e Perdigão 
tem eu que cuido da parte de mercado interno Batavo, Elegê, Cotochés, e tem o time do 
mercado externo que aí trabalha com todas essas marcas.  

 

Entrevistador: Vocês tem integração às vezes Roberta? 

Entrevistado:Tem, tem, a gente tem reuniões de alinhamento e tem até um desenho de 
governança, porque agora com a empresa, você imagina que a gente teve aprovação do CADE 
faz dois meses, então a empresa agora está passando por um momento de integração de 
unificação de processos, porque eram empresas separadas, então a agora a gente está 
montando tudo isso. Então você tem encontros mensais de comitê de marketing que aí troca 
as melhores práticas, tem um processo para governança de marca, por exemplo, a gente tem a 
marca Sadia que está em Calis, mas a gente acabou de lançar a mussarela Sadia que vai ser 
feito por aqui. Então como que a gente respeita os guidelines dessa marca no novo business. 
Então tem sempre um processo de aprovação, de acompanhamento, nos comitês de produto 
você tem sempre um representante da outra presente no time para garantir que coisa não 
cresça torta.  

 

Entrevistador: E você acredita que isso pra frente no mercado interno também vai 
funcionar? 
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Entrevistado: Vai, no nosso entendimento, ...  Sadia é uma marca global, então todos os 
guidelines o posicionamento que a gente tem hoje ele tem que ser cascateado para os outros 
países, claro que você vai ter uma adaptação local, você sempre vai ter uma demanda 
específica, você tem uma questão de concorrência local, mas aí ..,(00:01:35) ..  .. isso é uma 
coisa que está sendo construída que você tem uma empresa muito grande que ainda tinha um 
olhar fragmentado, então essa é uma nova visão, uma visão mais nova que a gente está 
implementado na nova gestão. 

 

Entrevistador: Essas demandas locais ela surgem, vocês vão atrás, justamente 
adaptação de produto, de comunicação, de embalagem, como que funciona isso? 

 

Entrevistado: Na verdade é muito dinâmico uma boa ideia, um bom conceito pode vir de tudo 
quanto é lugar, tem o lado que a gente pesquisa, então vai atrás tem o posicionamento da 
marca, pra onde que eu vou permear esse posicionamento da marca, então eu vou começar a 
buscar ideias, benchmark, coisas que a gente vê no mundo, GNPD, várias fontes de 
informação pra gente começar a povoar esse território de posicionamento das marcas. Mas 
tem muitas coisas que vem P&D que ele foi testar um novo conceito tem até um novo tipo de 
ingrediente que pode dar algum benefício funcional e que ele ainda não se provou como 
efetivo. Então você tem lá dois anos de pesquisa e pode ser que entre de novo um ingrediente 
que você nem pensava no produto e você cria uma nova plataforma de produto. Pode ser que 
venha de uma solução fabril que você tem lá uma embalagem que ela pode ser mais eficiente, 
ou uma embalagem que pode ser mais econômica, ou ter uma embalagem que pode ter um 
conceito mais interessante pra fábrica que o pessoal lá no dia-a-dia consegue te oferecer. 
Então a gente realmente estimula a geração de ideias de todas as áreas. Você tem uma área de 
inovação hoje que está embaixo de marca inovação que ela tem muito um papel de pensar nas 
rupturas, nas inovações de plataformas, multi categorias. Mas você também tem dentro do 
modelo da nossa estrutura as inovações que são extensões de linhas, novos sabores que muito 
mais são tocadas pelo pessoal do dia-a-dia que ele acaba tendo a gestão da categoria. Imagina 
que o marketing aqui é dividido em longo prazo e curto prazo. Então a minha área ela tem 
mais a visão do médio e longo prazo, a estratégias das marcas, o brand vision das marcas, 
como que a gente quer ter inovação relevante, massiva, que demora 2 anos às vezes para 
desenvolver um novo probiótico, um novo ingrediente que possa te dar um benefício real, 
você vai ter que cadastrar na Anvisa, tem toda a uma comprovação de pesquisa, então essa é a 
gestão. Na gestão do pessoal de categoria eles vão ter essa gestão do dia-a-dia, como que 
fechou o mesmo, não fechou o mês, como está a distribuição, o preço na ponta, que região 
que está vendendo mais, vendendo menos, como está o mix de canal. Então nesse tipo de 
estrutura a gente trabalha muito a quatro mãos para tirar o pé do dia-a-dia para não ficar 
fazendo coisas alienada, e também tem uma estrutura que está pensando lá pra frente para não 
ficar sem inovação, pra você ficar fazendo mais do mesmo, a gente quer coisas diferentes, a 
gente quer plataforma que se reinventem.  

 

Entrevistador: Você falou duas coisas interessantes que se você conseguisse me explicar 
um pouquinho mais, você falou que as ideias podem vir de todos os lugares e que as 
pessoas trabalhem integradas. Como que são os times? 
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Entrevistado: A gente tem aqui um processo, eu não sei se você já ouviu falar do stage gate 
que é o funil de inovação. Então deu gate zero, primeiro você tem lá a liderança presente 
nessas reuniões de comitê que elas são mensais, então você tem o vice-presidente, você tem o 
vice-presidente da área, você tem os diretores de áreas, diretor de marketing, de operações, de 
trade, tem o representante do mercado externo food service, todo mundo ali, P&D que 
começa a trazer, se for uma ideia que eu acho que é interessante, ele apresenta no comitê, 
muitas vezes é o pessoal de marketing que apresenta uma ideia, mas o P&D pode falar, eu 
tenho um novo tipo de sal do leite que  gente viu por exemplo, numa feira no ano passado, 
olha como que é esse sal de leite, como que eu poderia aplicar? Ele é melhor ou pior? Que 
benefício que ele faz para consumidor? Que tipo de diferencial pode ser?  Ah essa é uma 
coisa que eu quero começar a estudar, legal, vamos começar a estudar. Então as novas ideias 
elas são levadas no comitê, elas são avaliadas estrategicamente para ver se tem relevância 
com business, porque às vezes pode ser uma super ideia, mas não é relevante para o nosso 
business hoje, ou eu preciso de uma nova cadeia de distribuição, ou é uma coisa que eu não 
vou conseguir, é muito nicho agora. Então nesse primeiro momento tem essa ideia, qual que é 
a oportunidade sem ter uma preocupação de preço, custo, é mais o tamanho da ideia, porque 
ela faz sentido estrategicamente ou não, aí todo mundo fala, ok, faz sentido estrategicamente 
vamos estudar mais. Aí é formado um grupo de trabalho, nesse grupo de trabalho todo mundo 
traça prioridades, e nesse comitê também a gente valida, essa ideia é aprovada, mas ela vai 
entrar na prioridade três, porque a gente tem que fazer as outras duas, são lançamentos mais 
pra frente. Aí ela entra no funil mesmo, que ela vai passando para os gates e vai 
aprofundando. Fora isso a gente está querendo introduzir muito mais um site e uma forma on-
line de que todo mundo coloque as suas ideias, porque às vezes não são ideias tão grandes que 
possam ir no comitê, mas são ideias pequenas que podem fazer diferença. Então a gente tem 
esse papel de copilar e criar cultura de inovação, porque hoje é uma empresa a gente está 
fundindo com 3 empresas diferentes basicamente, tem o mundo lácteo, tem Sadia, Perdigão 
todo mundo que virou uma empresa só, são 110 mil funcionários, você tem 95% é pessoal de 
chão de fábrica, é o pessoal que não tem acesso a computador, vai lá no computador do 
refeitório, ou ele põe na caixinha do refeitório uma ideia. A gente quer estimular mesmo, até 
você ter  incentivo para as ideias que foram implementadas. Então tem algumas coisas, tem 
intensidades, tem momentos mais estratégicos para ideias mais estruturadas, e tem momentos 
mais para o dia-a-dia para estimular novas ideias.  

 

Entrevistador: É muito interessante porque você tem justamente da estratégia ao chão 
de fábrica.  

Entrevistado: Precisa ter, e a gente tem um público muito e muito espalhado, a gente tem 
fábrica no Brasil inteiro, então 110 mil pessoas, você pensa em fazer, ah eu vou fazer uma 
nova campanha de Batavo, vou fazer uma caneta,  uma camiseta, qualquer coisa que se 
multiplique por 110 mil é muito dinheiro, qualquer endomarketing  que você queria fazer o 
número é significativo. Então a gente quer cada vez mais mudar a BrF desse patamar, é uma 
empresa que trabalhou muito o lado da produção, do custo, ela se fez na produtividade muito 
voltada para resultados, uma empresa que tinha um olhar de commoditise que agora está 
querendo realmente construir marcas preferidas, navegar em outro patamar, começar a 
competir com empresas de alimentos mesmo.  
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Entrevistador: Roberta o pessoal de mercado externo está inserido então nesse...  

Entrevistado: Nesse processo que eu te falei, a gente está nesse momento de transição, de 
aculturação, de fusão mesmo, o CADE acabou de aprovar, então para esse gigante virar um 
só, demora, demora, não é u trabalho simples. A gente está num momento que a gente já tem 
a diretriz pra onde a gente quer ir, a gente tem os processos e a gente está começando a juntar 
tudo num um, porque precisa ser um time só, ainda você tem vice-presidentes de BUs 
diferentes, você tem vice-presidente de mercado interno de carne, você tem o vice-presidente 
do mercado externo, você tem o vice-presidente de lácteos. Então eles se encontram nesses 
comitês para dividir essas melhores experiências. Mas isso ainda está lá em cima, a gente está 
cascateando para todos os níveis da organização, então não é um trabalho rápido, eu diria que 
a gente tem a diretriz e claramente a onde a gente quer chegar, mas a gente ainda está nesse 
processo de envolver todos os níveis da organização.  

 

Entrevistador: Quando você junta essas pessoas diferentes, acontece ter rejeição às 
vezes? 

Entrevistado: Sempre acontece, aí eu acho que é natural até, porque a parti do momento que 
você abre a sua caixinha, você abre o seu território, abre o seu espaço, tem muitas coisas que 
você estava numa linha que de repente você não espera um pouco, na hora que você tem uma 
lupa, tem um olhar maior, eu te dou exemplo da Brasil Foods, da marca corporativa, eu 
também cuido da parte marca e inovação de lácteo, mas eu estou responsável pela marca 
corporativa BrF. E essa marca ela começou meio Frankenstein assim, porque primeiro a gente 
precisa de uma marca para anunciar a fusão, está bom, agora a gente vai fazer o anuncio de 
uma atleta lá Rio de Janeiro que foi junto com o Lula pedir a sede das Olimpíadas no Brasil. 
Então vamos colocar a marca BrF aí tinha uma visita de um advogado do CADE, então 
vamos colocar um logotipo lá no totem de entrada. Ela foi sendo construída dessa forma, mas 
qual que é a estratégia hoje que a gente quer para essa marca? A marca corporativa ela 
deveria falar com o consumidor que embaixo dela tem marcas como Sadia e Perdigão? Ou o 
consumidor vai achar que na hora que Sadia e Perdigão estão embaixo da mesma marca 
corporativa  uma perde qualidade, sei lá. Ou a gente pode fazer estratégia Ambev que tem as 
marcas para consumidor, mas trabalha mais a marca corporativa mais para imprensa, mais 
para investidores. Até para você colocar a estratégia da marca corporativa é uma coisa que 
ainda é muito desconforto, porque o pessoal de mercado externo acha que colocar o nome 
Brasil Foods pode ter um tipo de rejeição lá fora dependendo do país, ah que vem do Brasil 
talvez não seja de tanta qualidade, tipos os carros coreanos de décadas atrás. Por outro lado 
tem que ser um nome só, porque se eu estou falando Brasil Foods, eu não posso der Brasil 
Foods no mercado interno e BrF no mercado externo. Como que a gente concilia isso, então a 
gente está aprendendo também a ser global, então a gente está juntando o time de novo. A 
questão é essa, monta grupos multifuncionais, quais são os pontos, vamos diagnosticar, se tem 
uma consultoria externa começa a mapear, o que puxa mais, então se o business está muito 
mais voltado para crescimento no mercado externo talvez eu tenho se realmente for relevante 
essa rejeição de nome Brasil no nome, talvez eu tenho que chamar BrF pra todo mundo dentro 
e fora. Mas a gente tem que começar a construir essa visão ampliada. E realmente as 
rejeições, as discussões fazem parte no meio do caminho.  
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Entrevistador: Você está falando que, apesar de ter rejeição se estimula às parcerias, as 
parcerias são estimuladas. 

Entrevistado: Tem que ser se não, não vira legitimo, se você não põe todo mundo na mesma 
sala simplesmente não acontece, aí você chega lá com PowerPoint o cara fala; não funciona 
para a minha região, não quero, ah está bom, vou ver, ah está muito avançado. Se você não 
envolve desde do começo e não tem um time trabalhando como parte da solução não vira não, 
porque é muito grande, empresas muito grandes você não tem esse controle, você precisa ter 
representante, você precisa ter multiplicadores daquela visão, você não consegue abraçar tudo 
debaixo de você, de uma área, de um departamento, tem que está permeado na cultura da 
empresa.  

 

Entrevistador: Como você vê a relação disso com a internacionalização? 

Entrevistado: Eu acho que cada vez mais a própria empresa, isso tem que estar mito atrelado 
ao business, não adianta você falar, olha a internacionalização depende da empresa ela  é 
importante, mais importante ou menos importante. Então um dos pilares de crescimento dessa 
empresa é a internacionalização, a gente tem que ter um peso da decisão que acontece lá fora 
muito relevante dentro do grupo. Então se é uma questão minoritária, talvez tenha que ser a 
prioridade da decisão daquele momento. Mas hoje pra gente o mercado externo é muito 
importante, a gente tem que ter um olhar e dar uma voz ativa para esse grupo muito forte.  

 

Entrevistador: Nesse exemplo que você falou da marca BrF ou Brasil Foods, vieram 
ideias de fora então, teve impute de fora? 

Entrevistado: Tem, tem, tem, como que acontece, o mercado externo fala assim; eu estou 
fazendo um trabalho de entendimento de todas as marcas, as nossas marcas no mundo, então 
eu pego os mercados mais relevantes e entende qual que é a percepção dessas marcas, tem 
rejeição, não tem rejeição, o que eu posso falar, como que eu quero ampliar, qual que é o 
mercado estratégico que eu quero crescer, e a partir dessa percepção frente o que a gente tem 
de posicionamento, o quanto eu tenho que ajustar, eu consigo pegar o posicionamento puro 
que eu tenho hoje no mercado e colocar lá? Não, eu não consigo, eu tenho que ajustar alguma 
coisa, e esse ajuste quem faz é o mercado externo, porque ele conhece a região. Então o 
guideline deveria sair da marca que está centrada aqui, porque a gente é uma empresa 
nacional brasileira, então o guideline está aqui no mercado interno, mas toda adequação para a 
realidade da região está na mão do mercado externo. 

 

Entrevistador: Eu entendi bem como funciona aqui, agora por exemplo, na área de 
comunicação às vezes tem que trabalhar com agências ou outras empresas. Como que 
isso funciona aqui? Como que isso funciona daqui pra fora? 

Entrevistado: Aí está muito separado, uma vez que tem esse guideline definido aí a região 
acaba ajustando, a gente ainda não tem campanhas globais, é muito diferente de uma Kraft 
por exemplo, que eu trabalhei, que você já tinha ali, se ajustava o texto, a linguagem, mas 
você tinha praticamente uma replicação a campanha na região. Você não tem a figura do 
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regional o aqui ainda meio que amortiza todas as campanhas que ele dilui todas as 
campanhas, ainda não é assim. Você tem o guideline fixo da marca sedimentada, já validada, 
aí com base nisso se tem massa crítica para fazer uma campanha, porque ainda no mercado 
externo tem muita coisa que é commoditise, que é muito frango in natura, então ainda tem o 
momento da categoria estar querendo migrar de uma situação de commodities para uma coisa 
de marca. Então campanhas lá fora ainda tem uma questão mais ligada a região, ao local não a 
unificação global não.  

 

Entrevistador: Outra coisa interessante que você falou,  está se criando essa cultura.  

Entrevistado: É. 

 

Entrevistador: Como que é isso? 

Entrevistado: É muito difícil, é aquilo que eu te falei, demora tempo, porque eu acho que o 
mais complicado é a gente conseguir juntar todas as frentes de trabalho, porque você tem um 
time básico você fala; eu preciso ter a pessoa de marca e inovação no mercado interno, dessas 
marcas no mercado externo, eu preciso ter a pessoa de RH, a pessoa de comunicação interna, 
a pessoa de imprensa. Mas sempre tem alguma frente na fábrica do sul, sei lá,  de 
sustentabilidade, que você não ficou sabendo na marca corporativa, caramba, quase que você 
fala; gente a partir de agora a gente tem uma nova diretriz, a partir de agora não tem mais 
Sadia, não tem mais Perdigão, a partir de agora tem uma marca corporativa que é Brasil 
Foods, todo mundo tem falar a mesma coisa, todo mundo tem que usar a mesma linguagem 
visual. Então eu diria que você conseguir primeiro montar um time multifuncional com as 
principais lideranças é caminho step número 1. Mas para você conseguir engajar todo mundo 
é um trabalho mais lento que você vai fazendo por ondas e você sempre tem surpresas no 
meio do caminho, porque tem iniciativas que acabam acontecendo isoladas que você não tem 
acesso, quando você vai ver já foi, o cara colocou o logotipo da Sadia, o Lequetreque da Sadia 
dando uma abraço no coração da Perdigão, não, agora usa a marca BrF, já foi, o cara colocou 
no caminhão. Então tem coisas que ainda fazem parte de um processo de transição. 

 

Entrevistador: Quando se junta tudo isso e cada onda provavelmente vai ser diferente, 
vai ter novas surpresas, tem que ter flexibilidade. 

Entrevistado: Tem que ter, mas eu acho que é o limite entre ser flexível e ser permissível, 
porque chega uma hora que se você não falar, para, não vai parar nunca, chega uma hora que 
você fala putz! Isso aqui até posso aceitar, mas se você está com um material permanente, 
pintou a caixa d’água da fábrica, você não vai pintar a caixa d’água a cada 3 meses. Então 
assim, não pode logo que não seja aquele desenhado daquela forma, como a linhas 
desenhadas daquela forma. Então eu acho que tem que ter um limite da gente conseguir, não 
dá para abraçar tudo de uma vez, mas aos poucos tem que dar visibilidade para esses novos 
guideline, tem que envolver as pessoas, tem que premiar as pessoas, tem que incentivas às 
boas iniciativas para que a coisa não seja tão lenta, se não você não muda.  
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Entrevistador: E para produto isso tem que ser muito mais rigoroso então? 

Entrevistado: Sim, e pra produto também é complicado, porque muitas vezes alteração em 
produto, agora eu tenho o posicionamento da marca que fala que eu só vou falar de produtos 
naturais X, eu não quero açúcar na fórmula porque a tendência é que, é obesidade infantil é 
um vilão, açúcar faz mal, eu quero agora sem. Está bom, tem custo absurdo, como que é do 
dia pra noite você muda isso, não dar pra ser simplesmente conceitual, tem todo um business 
por trás que tem que ser viabilizado. Então você consegue mudar aos poucos, você consegue 
ajustar talvez aquele produto que é mais crítico, aí você consegue em paralelo desenvolver 
fórmulas que vão amenizando, talvez você não consegue dizer ah no momento um, mas você 
consegue reduzir 30%. Então tem que ter um caminho de migração que ele vá abraçando 
todas essas questões. Mas eu acho que ter o plano claro da onde você quer chegar, a visão da 
onde você quer chegar, e eu acho que a Brasil Foods faz isso muito bem, ela faz planejamento 
de 5 anos muito detalhado pra falar, é isso que eu quero chegar, agora como a gente vai 
conseguir fazer isso ano a ano, tem revisões periódicas, a gente quebra a cabeça, tem ajustes, 
você não acerta de primeira, mas o norte sempre é muito claro. 

 

Entrevistador: Esses planos, essas adaptações em relação à internacionalização você 
acha que o caminho é esse mesmo? 

Entrevistado: Então, e agora tem toda uma visão de vê no jornal, de ter tudo isso anunciado 
publicamente, a gente vai começar a ter muitas aquisições no mercado externo. Então 
aquisição faz parte dessa dinâmica de cultura. Então é uma coisa muito viva, então conforme 
você está começando a fazer o trabalho aí já entra uma nova adquirida que aí você tem que 
aculturar de novo. Então ainda é um trabalho que precisa muito evoluir para ter essa 
integração global.  

 

Entrevistador: As adquiridas com certeza não vão ter esse tamanho vão ser empresas 
menores.  

Entrevistado: Ou não, a gente está tão assim que a gente está pesquisando empresas de vários 
portes.  

 

Entrevistador: Quando a gente pensa numa aquisição lá fora, você acha que é mais para 
ganhar mercado ou também tem questão de ganhar know-how, ganhar processos? 

Entrevistado: As duas coisas, as duas coisas, a gente tem uma questão de mercado que é 
muito importante até para as nossas marcas, essa empresa se consolidar localmente, mas tem 
uma questão de know-how também, porque é o que eu te falei, a gente está num processo de 
virar de uma empresa de carnes, de proteínas para uma empresa de alimentos. Então eu 
preciso ter conceitos inovadores, eu preciso ter parceiros estratégicos, mesmo que eu não 
adquira, eu preciso criar alianças lá fora, eu preciso trocar experiências, eu preciso trazer uma 
oxigenação contínua para deixar de ser o  frango abatido in natura cada vez mais ter coisas 
novas.  
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Entrevistador: Isso que é tão claro para você essa necessidade da inovação e da 
adaptação, você acredita que permeia aqui? 

Entrevistado: É um processo, dependendo da onde vai isso tem maior ou menor intensidade, 
claro dentro da área de marketing inovação isso é 100% agora na hora que você vai para as 
operações locais, você vai para as plantas, ainda tem muita resistência, se eu mudar isso vai 
ter um problema aqui na produção, invés de começar a cuspir 100 mil embalagens eu vou 
cuspir 95 mil, não posso mudar. Você pode mudar porque é importante, porque tem a 
percepção de produto de maior valor agregado, o consumidor vai pagar mais por isso, a gente 
tem que ajustar. Então tem muito um embate de uma cultura de uma empresa que ainda era 
muito com olhar de produtividade e que agora está aprendendo, vendo o consumidor, o que o 
mercado quer, dar mais valor para essas marcas. Então é muito disso que e falei, a gente tem a 
visão está num processo de aculturação.  

 

Entrevistador: Aquisição lá fora já teve ou não? 

Entrevistado: Tem várias, a pessoa responsável pelo mercado externo que também se você 
conseguisse agendar um horário seria bacana para mostrar é o Fábio Camarini. Ele vai te dar 
tudo overview do que está acontecendo e está mudando muito, a forma de gestão, como está 
dividindo o mundo. Agora que a gente teve aprovação do CADE é como escrever no papel 
uma nova história para Brasil Foods. Por isso que eu falei, a visão está clara e a gente está 
implementando tudo isso.  

 

Entrevistador: Você originalmente é de qual empresa? 

Entrevistado: Quando eu entrei aqui na Brasil Foods eu trabalhava em Perdigão, eu trabalhava 
com carnes, então cuidava da marca Perdigão e das categorias Perdigão, aí eu fiquei um ano e 
meio lá, agora estou há um ano quase em lácteos para fazer todo esse processo de 
posicionamento de marcas, plataforma de inovação.  

 

Entrevistador: Eu acho que você foi direto nos pontos, então pra mim foi super 
esclarecedor. 
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Marcelo Assef  
Marca/ inovação /carnes 
 
Entrevistador: Primeiro eu queria que você me contasse um pouquinho da sua área e 
qual a relação dela com a internacionalização.  
 
Entrevistado: Eu até falei um pouquinho pra Gláucia isso, eu sou responsável pela gestão e da 
inovação no mercado interno no Brasil. Vocês sabem que a estrutura da empresa é uma 
estrutura não ainda de uma multinacional, ela está se projetando, buscando se colocar no 
cenário como uma multinacional de bens de consumo, mas ela ainda é uma empresa que tem 
diferenças de atuação entre o que é atuação doméstica e atuação internacional. Na atuação 
doméstica ela atua como uma empresa clássica de bem de consumo das grandes empresas de 
marca, então ela tem uma área de marca, inovação muito estruturada, ela tem uma atuação 
muito forte baseado entendimento de consumidor. Toda a gestão de inovação ela acontece de 
uma forma muito clássica num certo sentido, entendimento, relação de ideias até efetivamente 
desenvolvendo conceitos de produto e tudo mais, eu trabalhei muito em conjunto com 
marketing e P&D mas marketing com a liderança num processo conceitual. Isso acontece com 
o mercado interna de uma forma muito clara. E eu sou responsável por essa gestão junto com 
área de marcas, as duas são responsabilidade.  
 
 
Entrevistador: Você veio da Sadia? 
 
Entrevistado: Eu sou oriundo da Sadia, mas eu tenho 3 anos de Sadia, a minha história é de 
empresas multinacionais, eu trabalhei na Coca Cola, trabalhei na Unilever a minha vida 
inteira e vim para Sadia justamente num projeto já na época fazer o marketing da Sadia 
evoluir, tinha um projeto que o nosso diretor na época, também era da Sadia, já tinha vindo 
pra Sadia fazer isso, e chamou pessoas do mercado para ajudar. Eu tinha esse papel de marca, 
depois virou marca e inovação, aí esse modelo de marca e inovação foi replicado para o 
modelo BRF na gestão do mercado interno. Então eu tenho esse papel, que é um papel 
transversal ao trabalho de business be business as categorias, quem faz a gestão de produto, 
de gestão de categoria de produto são as gerentes de categoria a Gláucia é uma delas. Então 
eu tenho esse papel transversal porque a arquitetura de marca ela é muito transversal num 
certo sentido, ela tem essa característica de serem marcas muito abrangentes em termos de 
quantidade de categoria de mercados que cada uma delas atua. Então precisa ter uma visão 
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mais ampla dessa gestão se não se perde na gestão do dia-a-dia. Então as marcas vão ser 
perder na gestão no dia-a-dia da categoria. Então eu tenho esse papel e também na inovação 
ter uma visão mais de longo prazo não ficar só na extensão de linha, eu trabalho m curtíssimo 
prazo de inovação, mas eu tenho uma visão mais estratégica da inovação e em gestão de 
projeto com esse perfil mais ...(00:03:28) mais inovação a longo prazo. Então esse é o papel 
da minha área. 
 
 
Entrevistador: As coisas difíceis dão para você. 
 
Entrevistado: É, as coisas mais transversais, mais a longo prazo estão comigo, não é difícil, 
porque eu acho que tem o lado difícil nas categorias, mas eu acho que tem perfis, eu acho que 
a qualidade desse pensamento, dessa estrutura é que a empresa entendeu que precisava ter 
alguém olhando não só curto prazo, mas olhando o longo, médio e longo prazo para que não 
fique só o horizonte do mês, esse trimestre a gente pega um horizonte mais planejamento, 
então eu tenho esse papel. Mas é um papel hoje, já era assim na Sadia e também na Perdigão, 
a Perdigão então nem tinha uma área estruturada assim no mercado interno e tal, mas nas duas 
empresas é um papel claramente focado no Brasil. A questão da internacionalização  ela é um 
tema novo, as duas empresas tem um perfil parecido, elas são empresas que são no mercado 
externo fortes exportadoras de commodities, 80% do que ela vende no mercado externo, tanto 
uma empresa quanto a outra com pequena diferença, são produtos sem marcas, ela produz no 
Brasil e exporta. A maior parte be to be, e ela faz muito esse trabalho ... em alguns casos ela 
exporta matéria prima, e tem algum centro de processamento em alguns países, e ali ela chega 
até o consumidor em alguns casos com o produto já acabado, mas às vezes até o produto 
acabado é sem marca. E aí você coloca marca de redes, marca de algum outro, terceiros. Em 
alguns países, mas especialmente o Oriente Médio, alguns países do leste da Europa, alguns 
países da América Latina, Argentina, Chile, Venezuela, tem alguns lugares tanto a Sadia 
quanto a Perdigão tinha uma presença de marcas mais relevantes, mas que é, se você olhar no 
total do faturamento 20%, no total BRF nome internacional.  
 
 
Entrevistador: Isso tem um horizonte de se aumentar? 
 
Entrevistado: Sem dúvida nenhuma, a visão da empresa é a busca de um outro perfil de oferta 
no mercado internacional nós próximos anos a empresa quer se internacionalizar com valor 
agregado e com marca. Só que é um caminho longo, a empresa precisa nesse caminho 
efetivamente primeiro se preparar em termos de estrutura internacional, hoje não há uma 
estrutura montada pra isso, existe um marketing internacional aqui baseado em São Paulo que 
começa a tentar dar uma visão um pouco mais uniforme, um pouco mais de entendimento dos 
diversos países e tentar construir algumas plataformas internacionais. Mas no geral a coisa é 
muito descentralizada e cada país tem a sua gestão e na maioria dos casos é uma gestão de 
marketing muito be to be nos países onde tem marca tem uma gestão  que é  muito local 
daquele mercado... Mas é Rússia tem alguma coisa, Oriente Médio não é algo hoje 
consolidado. A empresa está começando a se organizar, mas ainda falta. A primeira coisa, 
falta estrutura, não é uma estrutura voltada pra isso, nós não temos, pra chegar nesse nível de 
trabalho acho que precisaria realmente ter uma estrutura prós BU mesmo, prós negócios que 
não fosse do Brasil, ou de um outro país, que fosse transversal aos países às operações e 
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efetivamente trabalhando pensando em desenvolvimento de marca do ponto de vista global e 
tal. Que é uma coisa que ainda não existe.  
 
 
Entrevistador: Como ela não tem a estrutura formalmente montada deve se utilizar os 
parceiros dos escritórios, usa o subsídio que tem. Como que usa isso? 
 
Entrevistado: Hoje internacionalmente eu não tenho tanto detalhe para te falar, como eu te 
disse o meu papel é mais local . Mas o que eu sei varia muito de mercado a mercado, tem 
mercados onde..., por exemplo a Rússia é um mercado pelo o que eu sei a onde existe um 
trabalho de marca como aqui, parecido com o que faz aqui, talvez num nível não tão 
sofisticado, mas bastante parecido no sentido que existe uma gestão de marca, 
desenvolvimento de inovação, eles trabalham com agências locais desenvolve lá. Em outros 
países onde o mercado é be to be o marketing é de outra natureza, não tem nenhuma das ações 
de marketing ou de inovação que acontece aqui, é um trabalho muito mais simples em certo 
sentido, adaptação de embalagem, desenvolvimento de alguns produtos de necessidade local 
muito mais básica. Quer dizer, não se está pensando em desenvolvimento todo um 
pensamento conceitual de consumidor local, é mais a necessidade do cliente.  
 
 
Entrevistador: Isso se resolve lá ou chega uma demanda de lá e se resolve aqui? 
 
Entrevistado: Isso normalmente se resolve lá, você tem a necessidade local, o P&D 
desenvolvimento de inovação acontece centralizado, existe um P&D que é centralizado aqui 
no Brasil e que pensa as demandas para o mundo inteiro. Na verdade existe esse fluxo sim de 
solicitação, de demanda dos países para a unidade central aqui. Esses países não 
desenvolvem, com exceção de um ou outro que tem condição de tentar pensar inovação, mas 
o P&D é centralizado ele até pensa conceitualmente o que ele precisa, mas ele demanda isso 
para a unidade central.  
 
 
Entrevistador: Essa demanda que gera lá fora, eles levantam a bola e o P&D daqui 
corta, isso você acha que facilita, promove, ajuda, ou você acredita que se isso fosse 
descentralizado... da maneira que é, ajuda? 
 
Entrevistado: Eu acho que a questão de desenvolver produto de P&D, ela tende a começar 
descentralizar um pouco, porque eu acho que vai precisar ter uma visão mais local, por ser 
alimento, eu acho que a gente está falando de uma coisa que precisa de um entendimento um 
pouco mais local de produto e também consumidor. As estruturas totalmente globalizadas que 
em algumas empresas funcionam muito bem pelo tipo de produto, a Coca é um caso, onde a 
questão do produto ela é muito menos chave na questão da valorização por ser um produto 
muito mais padrão  
 
 
Entrevistador: Homogêneo. 
 
Entrevistado: É , é uniforme, você não tem as diferenças locais para definir que produto, eu 
não vou ter duas Coca Cola, posso ter  pequenas diferenças numa Sprite de um lugar ou de 
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outro, mas eu não vou construir, é outra coisa, os hábitos são outros, é refrigerante, é uma 
coisa que é muito mais internacionalizavel num certo sentido. Alimento tem uma questão de 
importância local nos hábitos, no consumo, na necessidade de entender isso regionalmente e 
não de forma totalmente globalizada. Então eu acho que a empresa vai evoluir para ter...,  eu 
acho que a evolução da empresa é, atuar globalmente, mas entendendo a necessidade local. 
Ela precisa ter estrutura globais que pensem, plataformas globais, eu não sei se globais,  mas 
regionalmente, em grandes regiões do mundo que vai precisar ter, mas ela vai precisar 
intensificar o entendimento da necessidade de cada país. Eu acho que essa centralização 
excessiva de P&D da gente ter um entendimento a partir  de P&D único num único país, eu 
acho que não ajuda precisa evoluir.  
 
Entrevistador:  E hoje ela aprende com essa troca, esse aprendizado, você não falou 
aprende, você falou ela responde, o pessoal lá fora passa uma demanda e vocês vão 
respondendo. 
 
Entrevistado: Sim. 
 
 
Entrevistador: Isso hoje é mais passivo? 
 
Entrevistado: Isso é uma coisa que tem um fluxo de necessidade dos países. Eu acho que tem 
as duas coisas, tem o passivo no sentido de receber, mas começa a haver um entendimento 
também para essa área de marketing internacional de necessidades mais globais que começam 
a gerar (projetos). Mas se eu tiver que dizer é mais recebimento da demanda do que na 
oposição ativa em relação a uma necessidade que se enxerga a partir de uma estratégia mais 
global. Eu acho que isso ainda vai evoluir, como eu te disse, nós não temos uma estrutura.  
 
 
Entrevistador: É um processo... 
 
Entrevistado: É um processo, a estrutura ainda não é uma estrutura de uma multinacional que 
trabalha com as necessidades de nível global ou regional e começa a desenvolver projetos 
como a Unilever faz, como Procter, como todas fazem desenvolve produtos e projeto sob uma 
ótica maior e depois desdobram nos países, isso ainda não acontece.  
 
 
Entrevistador: Ela sabe da importância e está em processo.  
 
Entrevistado: Está em processo e vai ter que se estruturar e evoluir para ir. Agora é alimento, 
e mesmo dentro de alimentos tem uma característica mais complicada ainda que é a história 
da cadeia, de ser uma empresa na verdade de agronegócio, ela tem uma cadeia muito mais 
complicada. Então isso implica em várias questões aí da forma como a gente pode 
efetivamente desenvolver produto, a capacidade que a gente tem em desdobrar essa gestão da 
inovação em cada país, ela é muito mais complicada do que você fazer por exemplo, produtos 
mais simples para trabalhar... mesmo margarina que é um negócio que é importante, é muito 
diferente do que é por exemplo, sobre o negócio de carne, porque margarina você está falando 
de uma linha de montagem muito mais simples, é óleo, água e tem um processo. No caso de 
um produto com base animal tem toda a cadeia de criar esse animal, desmontar esse animal, 
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remontar ele em produto, isso tem uma complicação para ser feito localmente e se 
desenvolver produto localmente a partir disso, é muito grande, não é tão simples você 
homogeneizar a coisa.   
 
 
Entrevistador: Por exemplo, a Perdigão, não sei se é na Rússia, tem algum lugar que eles 
não conseguem falar o ão , então eles adaptaram até a marca, Perdix, eu não tenho 
certeza.  
 
Entrevistado: Perdix é uma marca internacional da BRF.  
 
 
Entrevistador: Daí eu não sei se a gente pode falar em Sadia, se pode falar em BRF. 
 
Entrevistado: Podemos falar em BRF. 
 
 
Entrevistador: BRF e a marca vai ser BRF.  
 
Entrevistado: Em que lugar? 
 
 
Entrevistador: Existe diferença, vai ser uma marca só? 
 
Entrevistado: A marca BRF é a marca da corporação, a marca de consumo Sadia, Perdigão, 
Perdix, Batavo, são marcas que vão continuar como marcas de produto, vão se manter como 
marca de produto em vários países, não é intenção em desenvolver produtos com a marca 
BRF. BRF é a marca da corporação.  
 
 
Entrevistador: É como a Lever 
 
Entrevistado: É como a Lever e tal. Obviamente uma discussão toda de desenvolvimento 
dessas marcas, a marca BRF.  
 
 
Entrevistador: Quando tem a necessidade de alguma inovação, ou adaptação para o 
mercado exterior. Quem que tomar hoje, do jeito que está, quem toma parte desse 
processo? 
 
Entrevistado: Do mercado exterior? 
 
 
Entrevistador: Pra fora.  
 
Entrevistado: Hoje tem uma internacional que é quem lidera esse processo, a gente está 
começando a estabelecer um processo mais claro de governança um pouco de (marca)  
internamente. Mas entre ...(00:16:42)  internacional e o doméstico na gestão de marcas e 
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produtos há uma independência grande, ainda não é uma gestão integrada onde fala; o que é 
feito aqui tem que ser feito lá fora também.  
 
 
Entrevistador: Então é flexível. 
 
Entrevistado: É muito flexível e tem ainda essa independência, talvez no futuro vai passar a 
ter um nível de alinhamento mais formal, de novo, precisamos ter estrutura, precisamos ter 
estratégias mais comuns para poder chegar nisso, não dá pra gente, hoje a empresa ainda tem 
essa divisão, até porque tem esse caráter exportador, quer dizer, ela não se colocou ainda, 
como teu te falei, está no processo de evolução. Mas hoje ainda o perfil, como é muito 
exportador, muito de commodities e tal, não houve a necessidade de estabelecer estruturas. A 
evolução da empresa, provavelmente aquisições que a empresa deve vir a fazer no futuro, eu 
acho que vai começar a mexer ou com a forma que a gente vai gerir esse tipo de coisa. Mas 
não é uma coisa pré-estabelecida ainda, a empresa tem plano pra isso.  
 
 
Entrevistador: Quando tem uma necessidade de fora, surge uma necessidade do ponto 
de vista passivo, do ponto de vista mais ativo. Quando que eles vão buscar as ideias lá 
fora do que fazer, como atender o mercado? 
 
Entrevistado: Eu acho que tem, como teu te falei, tem dois modelos, tem o modelo onde se 
busca entendimento do consumidor, o mercado quando você tem estrutura de marketing mais 
estabelecido, aí se faz um modelo clássico de consumidor, geração de ideia. 
 
 
Entrevistador: Lá fora é igual aqui mais ou menos? 
 
Entrevistado: Parecido como eu te falei o mercado russo 
 
 
Entrevistador: Vocês dão suporte? 
 
Entrevistado: Não nós não damos suporte é independente, eu não tenho a mínima ideia do que 
feito sobre esse assunto lá.  
 
 
Entrevistador: E fica lá e não aqui? 
 
Entrevistado: Fica lá, está gerando ideias, tem o suporte do P&D para desenvolver produto e 
tal, mas a parte de marca e inovação não desenvolvemos, marketing é descentralizado, o que a 
gente faz é algum alinhamento de tempo em tempo mais gerais sobre marcas teve uma 
mudança maior de uma marca aí você faz....,.. Agora nós estamos no momento da empresa 
que está se acomodando, duas empresas se juntaram, cada uma trabalhava de um jeito, está se 
criando também muitas coisas da forma que está gerida. Mas eu estou falando em termos 
gerais. Acontece também do outro jeito, nos outros países existe uma demanda mais voltada 
para o be to be para as necessidades especificas de clientes, segmento específico, aí é uma 
demanda mais concreta que já vem, eu preciso de produto tal para tal cliente ou pra tal 
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necessidade, e aí é direto uma demanda com P&D. Agora também acontece de 
centralizadamente alguns projetos serem pensados e serem oferecidos a outros países. Então 
acontece as três coisas, essa dinâmica ela tem essa possibilidade. Eu não sou a melhor pessoa 
para falar em detalhes, porque eu não gestão. Eu até falei isso pra Gláucia quando ela falou 
internacionalização, eu falei, o nosso nível de interação com internacionalização, eu estou te 
falando em termos muito genérico, porque a minha gestão ela é 100% mercado brasileiro. 
Então eu não sou a pessoa mais indicada para você ter um entendimento mais aprofundado de 
como é a gestão de todo o marketing internacional, de desenvolvimento de produto, tem 
pessoas aqui que são muito mais gabaritadas para poder te afirmar como que é no detalhe 
como que acontece a gestão. Eu falo em linha gerais aquilo que eu sinto, daquilo que eu ouço 
um pouco dentro da empresa, mas corro o risco de ter algumas coisas aqui que não estou 
falando totalmente certas. Hoje a não tem, efetivamente não tem um processo muito interativo 
com esse marketing que acontece na Rússia ou no Oriente Médio. Hoje é realmente 
independente, mesmo o marketing internacional centralizado a gente tem um alinhamento 
mais gerais, mas não é um trabalho que tem que fazer, tem que seguir ou não tem que seguir. 
Nós não somos uma multinacional ainda.  
 
 
Entrevistador: Por um lado essa flexibilidade ela gera algumas facilidades, e por outro 
lado tem aquilo que você falou, de não ter uma estrutura ainda. Que eu acho que é 
justamente o processo de se fazer isso. Por exemplo, você ainda não compartilha, 
exatamente de inovação não compartilha muito com esse mercado, P&D compartilha. 
Outras áreas compartilham? 
 
Entrevistado: Acho que toda área de operação industrial até porque você tem toda a dinâmica 
por exemplo, a área de produção da empresa ela ainda é brasileira em boa parte. Essa é uma 
área que ainda é compartilhada internacional ou não. E tem algumas áreas como área 
financeira, apesar de ter estrutura para mercado interno e para o mercado externo e tal, tem 
uma gestão do nível mais alto que olha para o todo. A estrutura da BRF é como se fosse 
unidade de negócio, você tem unidade de negócio no Brasil, você tem uma unidade de 
negócio internacional, uma unidade de negócio future service, essa é outra que compartilha 
também tem uma área internacional, ela tem dois olhares. A unidade de negócio que eu 
pertenço ela é exclusivamente para dentro do Brasil, não existe no escopo um olhar. Agora 
essas áreas mais funcionais que não são de negócio, produção, P&D, área de tecnologia, RH, 
essas áreas são áreas que serve a todo negócio de alguma forma compartilham.  
 
 
Entrevistador: Você saberia dizer se em projetos internacionais elas trabalham juntas, 
além da área fazer o nacional e o internacional essas outras áreas às vezes trabalhando 
junto para analisar um projeto? 
 
Entrevistado: Até onde eu sei sim principalmente áreas ligadas ao negócio, financeiro, 
produção, P&D e as áreas de marketing e dos produtos dos países, as áreas de negócios dos 
países, eu sei que aí existe uma dinâmica, eu não sei te dar detalhe como que isso acontece, eu 
sei que tem uma dinâmica. 
 
 
Entrevistador: Você acha que isso faz parte, ele acaba acontecendo ou é uma estratégia? 
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Entrevistado: Eu acho que tem uma estratégia, eu acho que tem estratégia, não é uma coisa 
que acaba acontecendo não, eu acho que tem uma linha mestre de atuação, eu acho que tem 
uma clareza de caminho estratégico. É algo que está evoluindo, obviamente a estratégia  não é 
algo orgânico que a empresa vai evoluindo em função dos novos objetivos, e o que era a 
Perdigão e a Sadia separada, a BRF é outra coisa, assumiu outro objetivo está se colocando de 
outra forma o que era as duas empresas isoladamente. Então é momento novo, e também toda 
essa questão de objetivo está sendo repensado.  
 
 
Entrevistador: Ainda até aqui. 
 
Entrevistado: A empresa tem uma linha atuação futura, já tem estratégias definidas, mas ainda 
isso vai passar por ajustes naturalmente.  
 
 
Entrevistador: Esse alinhamento que está tendo aqui, você sabe se esse movimento já 
começou lá fora, por exemplo em mercados que sejam importante para as duas, que as 
duas atuavam que e BRF ...  
 
Entrevistado: Já, eu acho que já está havendo muito alinhamento em vários níveis essa 
integração já está acontecendo.  
 
 
Entrevistador: Porque deve ter trocas interessantes. 
 
Entrevistado: Tem muita coisa, com certeza. Porque eu não tenho toda a dimensão, não tem 
ninguém que tem esse olhar, não tem ninguém, talvez lá em cima CIO, mas em marketing não 
tem essa visão em marketing, não tem uma vice-presidência em marketing global, tem o 
marketing no Brasil, uma ... ,.. internacional que dá uma olhada mais geral em tudo que não é 
Brasil, tem o marketing por país, tem países tem que tem um marketing importância trabalhe 
o marketing maior. Então o alinhamento está acontecendo, mas acontecendo nas várias 
esferas não é centralizada. Existe uma área de planejamento estratégico que tem um olhar 
acima do marketing, uma visão mais global de grandes diretrizes estratégicas por mercado, 
mercado brasileiro, mercado internacional que alinhava um pouco todo esse trabalha. Essa 
área sim é uma área compartilhada que eu esqueci de falar, é importante também numa visão 
mais global de estratégia.  
 
 
Entrevistador: Você me falou uma coisa interessante, talvez com aquisições fora vocês 
possam, daí eu não sei exatamente até como colocar, facilitar a entrada ou de repente 
conhecer o mercado. Que tipo de informação sobre isso você tem? 
 
Entrevistado: Eu tenho pouquíssima, em termos de aquisição, a única coisa que eu posso 
falar, sei que esse é assunto que não tem muito detalhe, é que a empresa tem muito interesse, 
digamos, há intenção estratégica de também crescer através de aquisições, isso foi dito 
abertamente pelo CIO em entrevista.  
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Entrevistador: Seriam empresas menores? 
 
Entrevistado: Eu acho que ela está buscando entender as necessidades em funções das 
estratégias, a aquisição é uma forma de viabilizar essas estratégias de internacionalização de 
crescimento da empresa. Mas aí mais detalhe efetivamente, não é nenhuma discussão que 
chega no ..., .. 
 
 
Entrevistador: Você acha que a aquisição seria mais para ganhar mercado ou para fazer 
ganhos também na inovação, você sendo da área de inovação? 
 
Entrevistado: Eu acho que seriam as duas coisas, eu acho que tem objetivos, função de abrir 
mercado, mas eu acho que também ela precisa comprar expertise, comprar know-how, precisa 
se expandir para mercado diferente, eu acho que a aquisição pode ajudar nisso  
 
 
Entrevistador: Você que é de inovação, você sabe como acontecem as rejeições, como 
elas são comuns, e como isso é difícil e que você precisa de uma certa flexibilidade para 
trabalhar. Isso acontece aqui, essa empresa ela está aqui e vai estar em outros lugares. 
Como que você vê isso hoje aqui? 
 
Entrevistado: Me explica um pouquinho melhor.  
 
Entrevistador: As empresas têm no discurso corporativo a inovação, mas quem trabalha 
com ela na prática sabe das dificuldades, das rejeições até de outras áreas, e da 
necessidade que você tem de flexibilidade pra poder trocar os projetos de inovação. Já 
que a matriz fica aqui, como que você sente isso hoje? Você pode falar das duas 
empresas juntas. 
 
 
Entrevistado: Eu não vejo rejeição no processo de inovação, não existe. A empresa tem claro 
o entendimento que a inovação é prioritária, é chave, é fundamental e tal. Eu acho que existe é 
um processo evolutivo e capacitação da empresa para inovar cada vez mais pra inovar de 
forma acelerada numa dinâmica de um tipo de cadeia, de um tipo de negócio, cadeia de valor 
complicado que é mais difícil do que em outras indústrias com desafios maiores. Mas não há 
rejeição, eu acho que direcionamento todo mundo enxerga que o papel de inovação é 
fundamental, e também de P&D e tal.  
 
 
Entrevistador: Daí falando dos seus projetos de inovação, você trabalha com P&D e  
com as outras áreas isso acontece normalmente? 
 
Entrevistado: Acontece normalmente, obviamente existe sempre um (biótipo) de evoluir, de 
ser mais eficaz o processo, a capacidade de mais eficaz produzir, mais inovação, acelerar mais 
essa inovação.  
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Entrevistador: Normalmente até uma colocação, acontece no dia-a-dia, o que é normal, 
aí cada empresa tem uma ...  
 
Entrevistado: Não existe nenhuma crise olha inovação é prioritário para o marketing, não é 
prioritário para o P&D, tem outro foco. Não, a gente tem a visão de que inovação é algo, é 
entendido dentro da empresa que inovação é um tema importante de evolução de 
desenvolvimento da empresa, no futuro de agregação de valor, é estratégico. Quer dizer que 
isso não tem nenhuma dúvida. Eu acho o que tem é um processo evolutivo de integração, de 
formar equipe de ter recurso, de construir cada vez mais processos mais o custo, tudo isso.  
 
 
Entrevistador: Quando a gente fala de inovação, se a gente for pensar em inovação 
aberta, a gente entender que tem algo fora que é importante, como que isso funciona 
aqui dentro? 
 
Entrevistado: A gente hoje tem uma forma de inovação num certo sentido ...(00:31:11) gente 
olha para a inovação ....  aqui no Brasil, estou falando a forma como a gente faz aqui no 
Brasil, entendimento de consumidor , a partir daí, a partir de uma estratégia de marcas e 
categorias gerar ideias, avaliar as ideias com o consumidor e começar todo um 
desenvolvimento tradicional e clássico. Eu acho que o tema de inovação aberta é um tema de 
evolução, a gente começar entender que a gente pode contar com parceiros e abrir a discussão 
pra outras estâncias da sociedade, do ecossistema todo que a gente tem, universidade, o 
próprio consumidor na questão de criação. Tem uma dinâmica nova que a empresa como 
processo pode ainda evoluir para ter uma captura mais efetiva desse tipo de fontes de ideias. 
Eu acho que ela ainda tem o jeito mais fácil que é gerar as ideias internamente a partir de 
tendências ..., .. o consumidor e aí fazer todo o processo. Esse é um tema, existe o 
entendimento que é importante, mas nosso processo ainda é tradicional nesse sentido, eu não 
vejo um processo tão aberto, apesar que eu achar que existe iniciativas do P&D de buscar 
parcerias e trabalhar com universidades, ele tem alguma dinâmica, mas eu acho que ainda 
pode evoluir em termos de processo. 
 
 
Entrevistador: Você sabe se isso internacionalmente também funciona dessa maneira? 
 
Entrevistado: Eu acho que internacionalmente também funciona, mas eu acho que onde a 
inovação ela é mais avançada é ainda no Brasil. O Brasil ainda é o país, como eu te falei, é 
área de marketing maior, mais sofisticado tem mais capacidade, o próprio P&D está mais 
voltado para discussões de médio e longo prazo, são discussões mais robustas aqui do que 
acontece lá fora. Lá é uma inovação um pouco mais incremental.  
 
 
Entrevistador: Você acredita que essa mesma discussão que tem aqui se implementado 
internacionalmente de alguma maneira ...? 
 
Entrevistado: Eu acho que sim, eu acho que a empresa vai precisar ter vários brasis no futuro 
assim, na realidade se a empresa quer cumprir o objetivo dela de ser uma empresa realmente 
internacional de marcas, inovação global, ou regional pelo menos atuando em várias regiões 
do mundo, com marca, com segmento consumidor. Ela vai precisar replicar um pouco esse 
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modelo de atuação do Brasil, talvez em menor escala, mas em vários países. Mas eu acho que 
isso é uma evolução, uma evolução dessa indústria, não é nem da BRF, e a grande verdade 
essa indústria no mundo inteiro ela tem muito ...(00:34:11)  player de outros países também 
grande nos EUA são muito locais, quando não, eles atuam em outros países, mas não nesse 
modelo de exportação. Eu acho que se a BRF abrindo esse caminho, vai estar abrindo 
caminho pra essa indústria do mundo inteiro.  
 
 
Entrevistador: É interessante que você tinha me falado dela fazer parte desse contexto, e 
esse contexto de indústria funcionar desse jeito. Eu não sabia.  
 
Entrevistado: Esse tipo de indústria é muito agronegócio, a história do local, alimento, e ser 
um alimento baseado em agronegócio, muito complicado de gestão. 
 
 
Entrevistador: Aí você está falando de proteína? 
 
Entrevistado: De proteína animal, é uma gestão que não é fácil.  
 
 
Entrevistador: Que é um pouquinho diferente da Nestlé. 
 
Entrevistado: Ou da Cargill ou da Bunge é diferente em certo sentido, é um pouco mais 
sofisticado e complicado que impõe desafios para internacionalização maiores. Isso é uma 
visão muito pessoal minha, olhando um pouco do que eu vejo no mercado internacional.  
 
 
Entrevistador: A sua opinião é importante, como você já esteve na Lever e na Coca 
Cola.  
 
Entrevistado: É diferente, totalmente diferentes, mesmo comparando com foods que eu 
trabalhei na Unilever em alimentos lá, por mais que tivesse uns negócio, alguns casos com 
base agrícola, é muito mais fácil você tem uma área de suprimentos que compra os 
ingredientes e aí você só tem o processo ali .., ... . A gente é integrado, a gente está ali desde 
do abate, então é uma loucura em termos de processos, como isso impõe outros desafios para 
a empresa no sentido de até dar focos para as discussões mais ...,.. (00:36:17) ... Essa é uma 
indústria muito voltada pra área operacional, é diferente.  
 
 
Entrevistador: É interessante isso que você está me falando, por conta desse desafio 
operacional ele é mais importante talvez ...  
 
Entrevistado: Na relação aqui de poder, não de poder, mas de forças mesmos dentro da 
empresa, no sentido de, que área de conduz, qual é a dinâmica que conduz mais fortemente o 
negócio ou não. Claro que uma empresa como a Unilever onde foca muito mais ainda, a área 
de marketing é uma área central onde lidera totalmente o negócio. Aqui a área de marketing 
tende a ser cada vez mais forte, é forte, a gente está buscando isso, mas ainda a área 
operacional  tem (00:37:11) muito grande porque essa dinâmica, até porque existe uma 
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dinâmica de liquidação até do animal você tem que otimizar o uso daquele animal até o 
último, utilizar todas as possibilidades dele, e tem uma questão também inversa, não é só o 
pool, não é só o que o mercado quer, mas o que você precisa oferecer em termos de matéria 
prima por conta da otimização de toda a cadeia. É uma dinâmica diferente de você falar, eu 
tenho  uma necessidade pelo consumidor eu tenho uma demanda eu vou lá e compro o que eu 
preciso para fazer aquele produto e vou gerir toda a cadeia a partir daí. É o contrário, eu tenho  
um animal e tenho que desmontar todo esse animal.  
 
 
Entrevistador: Ela impõe essa outra dificuldade.  
 
Entrevistado: Essa outra dinâmica, é interessante, é um desafio você conseguir nisso fazer 
cada vez mais ser uma inovação que seja consumer driven, direcionado pelo consumidor pelo 
mercado, e não product driven, não voltado para matéria prima, pra cadeia. Mas é uma 
dinâmica que não é da BR Foods, é uma dinâmica global desse tipo de indústria.  
 
 
Entrevistador: Isso pra mim é novidade vai agregar bastante.  
 
Entrevistado: É um  pouco diferente.  
 
 
Entrevistador: Marcelo tem alguma coisa que você acha que é importante de repente eu 
saber que a gente na falou sobre inovação, internacionalização na BRF algum detalhe? 
 
Entrevistado: Eu acho que eu falei em termos gerais. É um momento difícil de falar, porque é 
um momento de transformação, um momento de construção, não é uma empresa que está num 
estágio de maturidade, a onde ela já está com os seus processos e a forma de atuar definida e 
agora já está em outra fase que ela está administrando, não, nós estamos num momento de 
evolução, de construção do futuro, a empresa está se formando com planos, como eu falei, 
planos que vão além dos planos das empresas individualmente, que eram as empresas 
individualmente construíram uma nova empresa, uma monte de oportunidades para o futuro, 
sinergias, de uma ambição ainda maior. Então é o momento onde falar dessas coisas inovação 
é falar de uma coisa que é hoje, certamente daqui um, dois anos vai ser um pouco diferente ou 
bastante diferente, daqui a cinco anos vai ser bastante diferente. Então é difícil te dar uma 
visão assim, é isso, única, você está pegando um instantâneo daqui dessa empresa de uma 
realidade de hoje dessa empresa que é uma empresa em formação. A grande verdade é essa 
.estruturando com  estratégias com clareza  pra onde ela quer ir, mas que ainda precisa se 
estruturar em muitos aspectos, ela inda está se estruturando. 
 
 
Entrevistador: Muito obrigado  
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Gláucia Gouveia  
 

Entrevistador: O que a faz nesse estudo, a quer entender como a inovação, 
particularmente a inovação aberta e a internacionalização. Como que um processo 
influencia outro, se a criação de rede otimiza, possibilita. Então não existe o certo e 
errado, existe o que acontece na prática e é isso que a gente estuda. Quando a gente fala 
de inovação, por exemplo, lá na Br Foods ela é de baixo, ela é de cima, ela é do 
planejamento estratégico, quem que faz parte dela? 

Entrevistado: Lá a gente tem uma configuração que é bastante privilegiada, eu diria, porque 
nós somos divididos em business units, então dentro de cada business units  a gente tem total 
autonomia para montar estratégia da marca, ou das marcas se for o caso de ter mais uma, 
como é o nosso caso de carnes, por exemplo, a onde eu estou inserida, eu estou inserida 
business units do mercado interno. Nós temos um portfolio de marcas lá da Perdigão, Sadia, 
tem Batavo e Rezende. A gente faz a estratégia do início ao fim desde que posicionamento as 
marcas tem, como elas vão atuar em todos os pontos de contato. E dentro disso é inserido a 
inovação porque a inovação sempre responde o que ao marca precisa. Então tudo que a marca 
precisa ser e se consolidar dentro do posicionamento dela, inclusive nesse momento está num 
momento de retrabalho, de relançamento desses positions a luz de BrF, porque antes a gente 
tinha posicionamento Perdigão e Sadia e um tinha que brigar com o outro e hoje nós somos 
parceiros, então nós temos uma estratégia colaborativa, mudou bastante o cenário e os 
posicionamentos mudaram em função disso também, o de Sadia vai mudar mais, e de 
Perdigão menos, ele já estava mais no caminho do que a marca, a Sadia mais ruptura a 
mudança. Aí a inovação se insere dentro desse contexto, ou seja, o que a inovação precisa 
agregar de rupturas ou mesmo de inovações menos conceituais, inovações mais extensão de 
linha, renovação de portfolio para responder esse novo funcionamento. Então é definido 
dentro da própria business units e aí quando a gente olha as outras business units, elas são tão 
independentes quanto nós, exceção feita as que usam as mesmas marcas. Então por exemplo, 
a business units de mercado externo ela tem que responder a um posicionamento máster de 
Perdigão e de Sadia, só que ela adequar esse posicionamento às diversas regiões do mundo 
onde a marca vai atuar. Então é aquela história de pensar global e de local, o position é o 
mesmo a marca Sadia e a marca Perdigão tem uma posição clara, só que aí dentro do mercado 
externo ela vai ser adequada às características locais de cada país e região, e a inovação é a 
mesma coisas, então as inovações vão responder a esse proposto. Apesar que em mercado 
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externo, eu acho que você já até conversou com a pessoa, ainda é muito embrionário esse 
processo, eles estão fazendo agora um trabalho mais de entendimento do consumidor, 
aprofundamento para saber de fato como que as marcas vão se expressar nos países, que nós 
sempre fomos mais reativos do que pró-ativos nesse sentido. Eu vou só responder de todas 
BU quando a gente vai mais para food service que é mais mercado interno, é a mesma coisa, 
eles respondem ao posicionamento de nossa marca e adequar os projetos de inovação as 
necessidades dos clientes do Food. Porque o Food é meio be to be, é muito mais atender, é 
mais ser solução de problema do que trabalhar a marca, a menos que esteja front of the house 
aí é 100% posicionamento do varejo, mas quando é o tal back of the house (03:59) lá que é 
produto para ser usado para transformação, e aí o jogo é solucionar problema da forma que a 
gente consegue fazer. E lácteos é independente, lácteos tem o portfolio de marcas deles lá de 
Batavo e de Elegê e eles fazem esse mesmo trabalho que a gente faz em carne município 
varejo.  

 

Entrevistador: Pelo o que eu entendi a inovação ela é estratégica.  

Entrevistado: É estratégica, extremamente estratégica e responde o posicionamento das 
marcas ... 

 

Entrevistador: E ela conta com outra direção também.  

Entrevistado: Sempre, aliás todo esse trabalho que veio sendo feito independentemente por 
Perdigão e Sadia e o que está sendo feito agora, ele é absolutamente validado pela alta direção 
sim. Então assim, são os únicos para quem a gente de fato reponde.  

 

Entrevistador: A gente sabe que no dia-a-dia tem sempre um pedacinho da organização 
aquelas pessoas que tem rejeição à inovação, isso é comum. Como que diminui, como 
neutraliza essa rejeição lá dentro? 

Entrevistado: São processos, eu diria que é um processo cíclico e não acaba nunca, eu não 
diria que você faz uma ou duas ações e neutraliza. Lá a gente está começando a fazer isso. Eu 
diria para você o seguinte; eu estou há oito anos na empresa, há oito anos atrás a resistência 
era assim; o muro de Berlin, hoje a gente tem metade do muro, metade a gente já consegui 
derrubar e já dá pra ver o outro lado,  mas ainda tem o muro. Então assim, é um processo, e 
como a gente conseguiu derrubar a metade do muro, foi inclusive criando processo mesmo, 
porque antes a inovação não tinha processo, não tinha fluxo, não tinha gestão. Então era uma 
coisa meio desconcertada, meio perdida dentro de tanto outros processos que a empresa tinha 
e ficava realmente despriorizada, além de não ter processos que ajudassem, não tinha o 
comprometimento da alta gestão, a alta gestão na época olhava muito mais outras questões 
super importantes, mas não olhavam tão profundamente as questões relativas a marca a 
inovação e tal. Então isso era um fator que, não que atrapalhava, mas não ajudava. Aí mudou 
a gestão, mudou o foco, criou BU e tal, e desse momento que a empresa se redesenhou para 
esse formato de business units, cada business units começou a se estruturar de acordo com o 
mercado, com acordo com benchmark. Aí foram criados os processos de inovação, então 
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existe um projeto, inclusive foi liderado por mim na época, onde a gente criou um sistema de 
desenvolvimento de projetos fossem eles de rupturas, inovações primarias, o que fosse. E com 
isso a gente conseguiu começar a comprometer a organização em pró de ser mais inovador, e 
isso começou a ser cascateado, começou com marketing e P&D não só P&D, mas todas as 
áreas que envolvem projetos, P&D, embalagem, garantia da qualidade, a área técnica junto 
com marketing. Aí nós começamos a cascatear isso pelas fábricas, com vendas. Tanto que 
hoje quando eu falo para você que o muro está pela metade, a gente já chegou num nível, por 
exemplo às metas de inovação estão não só nas minhas metas de marketing, mas estão nas 
metas do P&D, de toda a área técnica, de toda área de vendas, da área customer service, de 
logística, todo mundo tem que ter a meta de inovação. E isso era uma coisa impensável há 8 
anos atrás quando eu entrei na empresa. Então assim; na verdade o que a gente fez para 
derrubar a metade do muro foi isso, foi criar processos, fluxos, sistema de gestão e começar a 
envolver as pessoas das áreas que são envolvidas invariavelmente no processo para que os 
muros começassem a cair.  E óbvio, esse envolvimento passa por explicar para essas pessoas 
a importância dessa inovação, como a gente quer atingir o consumidor, o quanto isso agrega 
para a marca, quanto isso valoriza a marca, o quanto valoriza a empresa como um todo. Foi 
basicamente isso, não teve muito segredo não, é botar a mão no trabalho mesmo e fazer.  

 

Entrevistador: Quando a gente pensa de uma maneira mais ampla, daí do mercado 
externo, às vezes vem justamente, você tem que conhecer aquele mercado para poder 
adequar o seu produto, a sua marca, a sua comunicação. Tanto no mercado interno 
quanto no mercado externo, às vezes você não tem tanto conhecimento dentro da 
empresa, você precisa de parceiro. Como que isso funciona lá, como que é visto você de 
repente usar o terceiro nos processos de inovação? 

Entrevistado: Um terceiro em que sentido, por exemplo aqui esse trabalho que a gente faz 
aqui ... 

 

Entrevistador: Esse é um exemplo você usa a 10 para desenvolver embalagem, ou seja, 
esse conhecimento está fora da empresa, ele vem de um parceiro. O pessoal da Young 
me falou que nas pesquisas de fora às vezes usavam um braço da Young lá, às vezes 
usava um quarto, que não já não era um terceiro. Como que isso é visto dentro da 
empresa? 

Entrevistado: É visto de uma forma muito positiva porque os parceiros que são mais próximos 
com os que você citou mesmo, a Young e Dez que são parceiros de Perdigão, a DPZ e a Tim 
Criative que são parceiros de Sadia. Eles são parceiros, parceiros mesmo, muito próximos, 
eles meio que construíram a história da marcas junto conosco, junto com a empresa. Então 
toda a vez que a gente precisa aprofundar algum tema, solucionar algum problema, criar 
alguma coisa nova, até mesmo para as inovações em si, eu com a Young já fiz projeto de 
inovação com a Young, porque eu falei, ao invés de eu contratar uma empresa X sem ter que 
citar nomes, que desenvolve marca, que possam me ajudar na inovação, eu vou fazer com a 
Young porque são os mais profundos conhecedores da marca Perdigão que eu tenho além de 
nós mesmos. Então isso é super bem visto porque esses parceiros muito próximos nos ajudam 
substancialmente por entenderem profundamente o que a gente espera e quer da marca, e a 
gente trabalha assim com esses parceiros, muito a quatro e seis mãos com um envolvimento 
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bastante grande, aí quando você cita que entra um terceiro ou um quarto, é que por alguma 
razão eles não tem competência para aquela ação específica, mas em geral a gente consegue 
solucionar os nossos problemas no geral o resultado que a gente espera com esses parceiros. 
Então assim; é super bem visto, eles contribuem, agregam.  

 

Entrevistador: Falando de inovação das ideias. Como que é o processo hoje de seleção de 
ideias? Eu sei que está mudando, deve está em processo, como que é? 

Entrevistado: Eu vou dividir em duas partes essa resposta. As inovações mais simples, 
primárias, aquelas coisas do tipo; extensão de linha, ativação do niks de alguma categoria, 
isso é meio que automático, a pessoa que gerencia uma categoria ela é profunda conhecedora 
dessa categoria. Então quando ela começa a olhar todos os pontos de dados que chegam pra 
ela, ela automaticamente gera algumas necessidades não atendidas e isso acaba virando 
projeto, depois é testado o conceito, se faz snapshot pra isso, em fim, é todo o ciclo normal.  
Aí quando a gente está falando de rupturas, ou seja, eu preciso de projetos de rupturas para 
determinadas categorias ou projetos de rupturas transversais que sejam pros-category que vão 
passar por todas. Normalmente a gente faz isso através de workshop de inovação, aí a gente 
reúne sim através de um parceiro, e aí a gente tem alguns lá para trabalhar conosco nisso, a 
gente reúne esse parceiro, leva 1, 2, às vezes 3 dias para algum local um time multifuncional 
de dentro da empresa, então vai gente de marketing, de vendas, trade, de embalagem, de 
vendas. E começa a contextualizar a categoria e fazer exercícios lúdicos de forma bastante 
descondicionada para gerar ideia. Mais ou menos o processo é assim simplificando bastante. 
E é lógico que as coisas no dia-a-dia que eu citei para você muitas vezes a gente acaba 
colocando projeto de inovação por necessidade mesmo a gente tem que atender uma demanda 
que está aí caindo de madura que a gente precisa fazer, e essas que são mais rupturas que são 
projetos mais a longo prazo que tem maior risco normalmente a gente faz através desses 
workshops de inovação.  

 

Entrevistador: Esse é um jeito de aprender, tem outro jeito que a empresa aprende  nos 
diferentes mercados? 

Entrevistado: Tem, tem um cross que a gente faz justamente com os mercados, a gente 
costuma entender muito bem o que está acontecendo tanto no mercado externo quanto  no 
mercado de Food Service, porque ambos são fontes importantíssimas de ideias de inovação e 
vice-versa também de nós para eles, muitas vezes projetos que a gente desenvolve no varejo 
são aproveitados por outros mercados, tanto mercado externo quanto food.  

 

Entrevistador: A sua resposta antecipa uma pergunta eu ia te falar. Então esse 
compartilhamento dentro da organização é estimulado, é bom? 

Entrevistado: Não existe um processo formal pra isso, mas ele é estimulado, na verdade a 
gente ainda não formalizou esse processo, eu acho que é essa é uma missão que a nossa área 
de inovações de carnes talvez puxe em algum momento próximo, porque isso já é feito 
informalmente, sem um processo formal, e é super positivo. Então isso em algum momento 
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eles vão ter que criar esse processo, porque isso em qualquer multinacional isso existe muito 
facilmente, por exemplo se você pega, vou citar uma, a Unilever você consegue vê no teu 
sistema, na intranet, sei lá onde, o que o mundo está fazendo na Unilever e vice-versa quem 
está lá no Japão na Unilever vê o que está sendo feito no Brasil. E isso é uma fonte 
inesgotável de ideias, a gente pode trazer ideias e testar localmente e ver se ela se aplica. E 
outra forma que a gente vem fazendo é esses projetos que eu faço com vocês já desde de 2009 
que é super bacana, que a gente realmente faz a inovação aberta e leva para fora da empresa 
para pessoas que não são parcerias, que não conhecem a história da empresa para criar e levar 
esses projetos para dentro de casa.  

 

Entrevistador: Ou seja, mesmo que não tenha o processo formal estabelece parcerias 
dentro e fora. E quando compra uma empresa, quando faz aquisição, como que 
estabelece... tem aprendizado ali também, essa empresa tem que aprender, geralmente 
ela vai ser menor do que a Br Foods agora ela vai aprender de repente ela pode ter 
alguma ..., . você sabe como se dá isso? 

Entrevistado: Isso é meio embrionário para nós, a grande fusão foi a nossa agora de Perdigão 
com Sadia, e o que eu posso te dizer é que, eu já participei de outras duas na minha vida 
anterior, profissional, e eu posso dizer que a nossa fusão foi à fusão mais respeitosa que eu já 
vi, em que sentido? Ambas as empresas eram muito fortes, com marcas muito fortes, com 
processos muito bem formatados, com tudo muito redondo. Então não dava para uma que 
comprou a outra, principalmente porque essa uma que comprou foi 2ª por tanto tempo chegar 
e abocanhar e falar, eu mando aqui. Então assim, em todas as áreas, em todos os sistemas, em 
todos os processos foi respeitado ou o melhor dos dois ou se nenhum dos dois tinha um bom, 
foi criado um terceiro. Então houve essa divisão aí entre áreas. Então alguns casos Perdigão 
tinha um sistema, um processo melhor, foi adotado de Perdigão, e vice versa para a Sadia, se 
nenhum dos dois era eficaz, tipo TI, TI era uma área que nenhuma das duas empresas era 
suficientemente competitiva classe mundial, que é o que a gente quer ser. Então vamos criar 
um novo processo de TI, aí o que a empresa fez, foi para o mercado e trouxe um VP de TI 
super fera nisso que tem conhecimento de empresa de tecnologia, que trabalha com isso pra 
caramba e aí vai formatar um novo processo. Então assim, isso foi um grande exemplo, e eu 
acredito que, como nós fizemos isso nessa grande fusão que a gente estava falado de duas 
empresas gigantes, eu não tenho dúvidas de que a Brasil Foods daqui pra frente, nas próximas 
aquisições vai agir da mesma forma, não vai agir dessa forma, eu cheguei e os meus processos 
são os que valem. É claro que tem coisas que vão ser implementadas, o sistema em geral a 
empresa tem que conversar, se ela tiver no Japão, na Rússia ou aqui ela tem que conversar. 
Mas eu acho que as boas práticas elas vão continuar sendo respeitadas independente do 
tamanho. É claro que se for uma empresa pequenininha com pouca estrutura é óbvio que a 
gente vai ajudar e empresa, se for uma empresa que tem uma certa estrutura, a gente até de 
certa forma já teve um exemplo assim, em 2006 eu acho que nós compramos uma empresa na 
Holanda que chama Plusfood, eles tinham lá um centro de desenvolvimento de produto de 
P&D com foco enorme em inovação. Então o que o nosso pessoal de P&D fez, foi pra lá, 
passou um tempo lá entendendo como que eles faziam, porque eles eram mais rápidos do que 
nós, a e Plusfood é desse tamanhinho perto do que nós éramos na época. Então eles já 
trouxeram e expertise da Plusfood pra nós para que a gente conseguisse também formatar 
todo esse projeto que eu falei de processo de inovação.  



 

 
 

247

 

Entrevistador: Continua com intercâmbio de informação. 

Entrevistado: Continua, agora eles já estão totalmente absorvido por nós, alinhados e tal, mas 
o que estou dizendo é que teve sim um aprendizado nosso com eles que eram super pequenos.  

 

Entrevistador: O que você está me falando, se eu entendi direitinho, é muito mais 
estratégico do que processo essa troca. 

Entrevistado: É isso mesmo, e passa pelo processo também, processo é suporte. 

 

Entrevistador: Esse exemplo que você me deu internacional é muito bom. Então criou-se 
um relacionamento internacional muito grande entre uma empresa que fez aquisição de 
outra fez uma rede ali pra fazer. Para o mercado externo é sempre assim, você sabe mais 
ou menos como que é? 

Entrevistado: Eu não sou e melhor pessoa para te responder não, eu não sei se essa rede é 
muito conectada, eu imagino que sim, porque eu estou um pouco distante, a gente ficou muito 
gigante e as pessoas quase não interagem mais. Mas eu imagino que exista essa rede entre os 
mercados e entre as unidades que a gente tem. Agora por exemplo com a fusão com Sadia, a 
Perdigão estava mais voltada para a Europa, por exemplo essa empresa que a gente comprou 
era na Europa, tinha um outro negócio acontecendo no Japão, com Sadia a gente tem 
empresas que foram compradas na Argentina, no Chile, então a gente abriu um pouco mais, 
aliás ontem acabamos de fechar compra com duas empresas da Argentina também, então essa 
rede começa a se conectar, porque são várias experiências de vários países diferentes, de 
estratégias diferentes, de forma de fazer, de processos, em fim... isso começa a se conectar. 
Agora exatamente com isso acontece, a formalização disso eu não sou a melhor pessoa para te 
responder, mas eu acredito que isso aconteça sim.  

 

Entrevistador: Para fazer isso você tem que ter jogo de cintura, muita flexibilidade. 

Entrevistado: Muito.  

 

Entrevistador: Como que é isso daí, como que as pessoas lá estão vendo esse momento 
de transição que cada um trabalhava de um jeito está se adequado ao outro,  
aprendendo com outro, cedendo um pouco, como que é esse jogo de cintura.  

Entrevistado: É lógico que tem um percentual X não vou nem arriscar dizer qual é o 
percentual, mas a minoria que pula do barco.  

 

Entrevistador: Pula do barco.  
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Entrevistado: Eu acho que sim, pula do barco, a gente já teve gente que pulou do barco 
porque não consegue se adequar. Agora o que eu posso te dizer que a grandíssima maioria da 
nossa empresa, elas são muito, engraçado que as culturas se parecem, apesar de Sadia e 
Perdigão serem muito diferentes, elas são muito iguais em muitas coisas. então são pessoas 
que tem uma cultura muito voltada para o fazer. Então é uma empresa que quando tem uma 
causa, ela se mobiliza e faz e vai atrás da causa. E isso a gente tem visto nesse processo de 
fusão, vamos combinar que fazer fusão de duas empresas que faturam 13 bilhões cada uma 
com 60 mil funcionários, com duas marcas fortíssima que ganharam a vida inteira, não é 
tarefa fácil. Só que a gente passou esses últimos dois anos mesmo sem aprovação do CADE 
montando todos os processos para que na hora que o CADE aprovasse a gente apertasse um 
botão e saísse fazendo. E tudo aconteceu, e foram dois anos onde ambas as empresas 
cresceram, as ações valorizaram para caramba, a gente teve crescimento em todos os 
mercados, a peteca não caiu em nenhum momento. Então assim, o que estou te dizendo é que 
tem uns que pulam do barco, mas a maioria das pessoas trabalham com essa cultura do 
abraçar a causa, tem uma boa causa vamos abraçar e vamos fazer, e foi o que aconteceu.  

 

Entrevistador: E isso veio da cultura das empresas então. 

Entrevistado: Veio fundamentalmente.  

 

Entrevistador: Isso era maior do que as rejeições, então o barco ...,...  

Entrevistado: Eu tenho certeza que sim, é claro, eu não estou dizendo que um mundo 
maravilhoso, tem problemas, tem rejeição, mas assim, as pessoas que começam a se destacar 
demais nesse aspecto, pulam do barco, saem e vão pra outra empresa, e isso é normal é parte 
de qualquer processo, um processo como esse não é muito fácil.  

 

Entrevistador: Super obrigado.  


