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RESUMO 

 

 

Este estudo analisa a influência das atividades de marketing na internacionalização de micro e 

pequenas empresas (MPEs) em países emergentes, com foco nas operações de exportação 

desenvolvidas por empresas brasileiras. O objetivo geral é analisar essas atividades e verificar 

seu impacto na performance de exportação das MPEs. Os objetivos específicos envolvem a 

avaliação da estratégia de adaptação versus a de padronização, sendo abordado o composto de 

marketing (produto, preço, comunicação e distribuição) com vistas a mercados externos; a 

performance de exportação e sua relevância para o sucesso das empresas. Para tanto, foi 

elaborado um modelo conceitual que analisa as características da empresa, características de 

seus produtos e o marketing empreendedor, e como estas influenciam as atividades de 

marketing nos processos de exportação. O modelo está baseado na análise conceitual sobre 

estratégia de marketing para exportação (EMS) e performance de exportação construído por 

Cavusgil e Zou (1994). Para contextualizar o campo de estudo, realizou-se uma revisão 

teórica sobre teorias de internacionalização, sobre marketing e sobre o desempenho histórico 

das micro e pequenas empresas brasileiras na exportação. Para testar as hipóteses foi realizada 

uma survey com 173 MPEs oriundas de bases de dados do SEBRAE, da ABICALÇADOS e 

da Serasa Experian, e os dados obtidos foram analisados utilizando-se estatística descritiva e 

multivariada, por meio da modelagem de equações estruturais (SEM). Foi possível detectar a 

importância das EMS na performance de exportação das MPEs estudadas, principalmente 

pela adaptação do preço ao mercado de destino, tornando-o mais competitivo. Identificou-se o 

papel decisivo da competência internacional da empresa para obter maior sucesso na 

exportação, assim como da influência indireta do marketing empreendedor na performance de 

exportação, por meio dos impactos nas EMS.  Como contribuições, a elaboração do modelo 

conceitual adaptado a MPEs apresenta uma evolução do modelo de Cavusgil e Zou (1994), 

pois este foi testado apenas em grandes empresas, preenchendo, portanto, um gap empírico. 

Além disso, estudar a performance de exportação das MPEs está alinhado com a importância 

desse tipo de empresa para a economia brasileira, e o diagnóstico sobre desempenho de 

exportação das mesmas, a partir de critérios econômicos e estratégicos, contribui para 

decisões não apenas gerencias, mas para as políticas do Governo.   

 

Palavras-Chave: Marketing Internacional; Estratégia de Marketing; Marketing 

Empreendedor; Exportação; MPEs.   



 

ABSTRACT 

 

 

This study analyzes the influence of marketing activities in the internationalization process of 

micro and small enterprises (MSEs) in emerging countries, focusing on export operations 

carried out by Brazilian companies. The overall objective is to analyze these activities and 

check its impact on export performance of MSEs. The specific objectives involve the 

evaluation of adaptation-standardization strategies, considering the marketing mix (product, 

price, communication and distribution) on foreign markets; the export performance and its 

relevance to their business success. To that end, it was developed a conceptual framework that 

examines company and products characteristics, entrepreneurial marketing and how they 

influence the marketing activities in the export process. The model is based on a conceptual 

analysis on export marketing strategy (EMS) and export performance developed by Cavusgil 

and Zou (1994). In order to understand the context, a comprehensive theoretical review 

evaluated theories of globalization, marketing and the historical performance of micro and 

small enterprises in Brazilian exportation. To test the hypothesis a survey was performed with 

173 MSEs available at SEBRAE, ABICALÇADOS and Serasa Experian databases; data were 

analyzed using descriptive and multivariate statistics by structural equation modeling (SEM). 

It was possible to detect the importance of EMS in the export performance of MSEs studied, 

mainly by adapting the price to the target market, making it more competitive. It was 

identified the critical role of international competence of the company for greater success in 

exporting, as well as the indirect influence of entrepreneurial marketing in export 

performance, through the impact on EMS. As contributions, the development of the 

conceptual model adapted to MSEs improves Cavusgil and Zou (1994) model, because this 

has been tested only in large companies, filling therefore an empirical gap. In addition, 

studying the export performance of MSEs is aligned with the importance of such company for 

the Brazilian economy, and the diagnosis on export performance of the same, from economic 

and strategic criteria, not only contributes to managerial decisions, but to government 

policies. 

 

Keywords: International Marketing; Marketing Strategy; Entrepreneurial Marketing; Export 

Performance; MSEs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A globalização é uma realidade e, por meio dela, várias oportunidades 

internacionais acenam positivamente para países emergentes, atraindo diversas empresas 

brasileiras para a internacionalização. O Brasil está alinhado e atento a esse processo, tanto 

que o volume de investimento brasileiro direto no exterior (IBE) tem crescido nos últimos 

quinze anos, tendo atingido mais de US$ 20 bilhões ao final de 2008. Apesar da crise 

econômica mundial que impactou negativamente em 2009, a tendência, desde 1994 mostra-se 

positiva (FDC, 2010). 

Nesse cenário, lideradas por grandes empresas transnacionais, diversas empresas 

de vários portes identificaram oportunidades de internacionalização, especialmente por meio 

das exportações. Em 2009, mais de 19 mil empresas brasileiras se envolveram nesse tipo de 

operação, resultando em mais de US$ 152 bilhões, das quais 63,5% eram empresas de micro 

ou pequeno porte (MPEs), conforme detectado por Altoé e Duarte (2010).  

A atuação em mercados globais não é tarefa simples; as variáveis envolvidas são 

mais complexas, o que exige dos profissionais de marketing, que respondem por essas 

atividades, uma melhor compreensão sobre seu escopo, a fim de desenvolverem ofertas de 

valor em nível mundial (KEEGAN, 2005; KEEGAN; GREEN, 2008).  Nesse sentido, MPEs 

naturalmente se ressentem da falta de recursos para contratação de profissionais de marketing 

com capacitação internacional, o que pode impactar em sua performance de exportação.  

Cavusgil e Zou (1994) desenvolveram um modelo analítico para tentar explicar e 

medir a performance de exportação, a partir das atividades de marketing desenvolvidas pelas 

empresas. Identificaram, junto a uma amostra de grandes empresas norte-americanas, a 

existência da influência positiva que essas atividades exercem na performance de exportação. 

Neste estudo, os autores apontam que as atividades de marketing analisadas são 

impactadas pelas características das empresas e de seus produtos (CAVUSGIL; ZOU, 1994). 

Considerando-se que o objeto de estudo envolve MPEs, que dependem diretamente do perfil 

dos empreendedores, os quais deram início às atividades das empresas, entende-se que, para 

complementar o modelo de Cavusgil e Zou (1994), a variável empreendedor pode trazer uma 

nova luz ao fenômeno; portanto, uma análise do empreendedorismo internacional, como a de 

Andersson (2000), e de marketing empreendedor (HILLS; HULTMAN, 2011) mostram-se 

como teorias de importante suporte. 

Em relação ao campo de estudo, o foco central são as atividades de marketing. Os 
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pesquisadores desse campo demonstram cada vez maior preocupação com a evolução da 

qualidade dos estudos acadêmicos, com os temas e conteúdos estudados e com o rigor 

metodológico aplicado (CAVUSGIL; DELIGONUL; YAPRAK, 2005). Nesse sentido, 

estudar a internacionalização das MPEs e os aspectos mercadológicos ligados ao processo 

está alinhado com temas atuais; e o cuidado metodológico utilizado deverá garantir uma 

maior qualidade das análises e conclusões, tão valorizadas pela academia.  

 

 

1.1 OBJETO DE ESTUDO 

 

O tema dessa dissertação são as atividades de marketing desenvolvidas e sua 

contribuição para a performance de exportação das empresas. O foco de estudo são as MPEs 

de países emergentes, especificamente empresas brasileiras. 

 

1.1.1 Problema 

 

O problema identificado e o qual se pretende pesquisar pode ser expresso como: 

“Existe relação direta entre o uso das atividades de marketing e os resultados de performance 

obtida nos processos de internacionalização de MPEs de países emergentes?” 

 

1.1.2 Objetivos  

 

O objetivo geral desse estudo é analisar as atividades de marketing envolvidas nos 

processo de exportação de MPEs de países emergentes, especificamente do Brasil, e verificar 

seu impacto na performance de exportação. 

Os objetivos específicos desse estudo são:  

a) Avaliar o uso de atividades ligadas ao composto de marketing (produto, preço, 

praça e promoção) envolvidas nos processos de exportação, considerando-se estratégia de 

adaptação versus padronização e o marketing empreendedor; 

b) Observar a performance de exportação e sua relevância para o sucesso das 

empresas; 

c) Identificar a percepção dos pesquisados em relação ao sucesso da atividade de 

exportação. 
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1.2 JUSTIFICATIVAS 

 

O tema aborda a internacionalização de empresas de micro e pequeno porte 

brasileiras, por meio da exportação que, a despeito de chamarem a atenção pelo volume de 

empresas envolvidas nessa atividade, ainda é pouco estudado pela academia, merecendo 

assim o desenvolvimento de pesquisas para compreensão desse fenômeno. 

Além disso, estudar países emergentes está entre os temas mais atuais na 

academia. Para tanto, é importante definir economias de mercado emergentes para entender as 

idiossincrasias existentes. Por um lado, economias de mercado emergentes são caracterizadas 

pelo ritmo acelerado de seu desenvolvimento econômico, por políticas de liberalização 

econômica e pela adoção de um sistema de livre mercado (HOSKISSON et al., 2000); por 

outro, apresentam fragilidade das instituições formais, instabilidade econômica e política, 

corrupção e suborno, elevados graus de incerteza ambiental, subdesenvolvidos mercados 

financeiros e forte ênfase em organizações informais (FARASHAHI; MOLZ, 2004). Sob a 

óptica da globalização, um país emergente pode ser entendido como aquele que está abrindo 

suas fronteiras ao fluxo internacional de comércio e investimentos, atraindo o interesse de 

países externos, devido a lucros favoráveis (GALLI, 2000). 

No que se refere à importância das MPEs para economia nacional, conforme o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE e o Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE (2010) existe uma 

tendência de crescimento do número de empresas desse porte no Brasil; em 2007 havia cerca 

de 5,6 milhões de empresas; em 2008 superaram 5,7 milhões; estimava-se que em 2010 

superariam a casa de 6,8 milhões; e para 2015 projetava-se 8,8 milhões de MPEs (SEBRAE-

SP, 2009). Atualmente, pode-se destacar o fato de que essas empresas respondem por 60% 

das pessoas ocupadas no Brasil (IBGE, 2010) que atuam no setor privado como sócios-

proprietários, familiares e empregados com e sem carteira e 45% dos empregados com 

carteira assinada (CLT). Empresas desse porte, em 2010, participaram em cerca de 20% do 

PIB nacional (IBGE, 2010). Esses fatores, per se, demonstram a importância de se estudar e 

compreender o desempenho de MPEs brasileiras. 

No que tange à internacionalização, apesar da importância quantitativa em relação 

ao número total de empresas (12.230 MPEs exportadoras e 1.440 MPEs Especiais
1
), a 

participação no resultado financeiro nacional foi de US$1,9 bilhão, ou seja, apenas 1,24% do 

                                                        
1 MPEs Especiais: empresas de micro e pequeno portes que, conforme classificação do SEBRAE, apresentam maior 

comprometimento e regularidade nas atividades de exportação (SEBRAE, 2007) 
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total (ALTOÉ; DUARTE, 2010).  Entender o que está por trás desse resultado mostra-se 

relevante. 

Outro foco desta dissertação reside na avaliação da performance de exportação 

dessas MPEs e de como as atividades de marketing influenciam no resultado final da 

operação. O modelo de Cavusgil e Zou (1994), para explicar a influência das atividades de 

marketing na performance de exportação, foi testado em empresas de grande porte, 

localizadas nos Estados Unidos da América. Entretanto, não foram pesquisadas empresas de 

países emergentes, nem aquelas de micro e pequeno porte. Em função das características das 

MPEs, bastante diversas das grandes empresas, deve-se estudá-las utilizando uma abordagem 

adequada (DANDRIDGE, 1979). Ou seja, o gap apresentado pela pesquisa de Cavusgil e Zou 

(1994) merece ser estudado, inclusive testando a validade e aplicação do modelo para esse 

novo objeto. 

  

 

1.3 MÉTODO ADOTADO 

 

O desenvolvimento desta dissertação compreende três etapas: 1. A primeira 

envolveu levantamento de dados secundários, a fim de apresentar o contexto atual das MPEs 

no Brasil, frente ao seu desempenho no processo de internacionalização, via exportação; 2. A 

segunda foi voltada à elaboração de uma revisão teórica sobre internacionalização de 

empresas, atividades de marketing internacional e marketing empreendedor, a fim de obter a 

base teórica que deu sustentação ao estudo; 3. A terceira etapa, que compreendeu o 

levantamento de dados primários junto a uma amostra de MPEs, que apresentam histórico de 

atividade exportadora. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa quantitativa, do tipo survey, 

junto a uma amostra de 173 MPEs. 

Os dados secundários sobre MPEs foram levantados junto a instituições 

reconhecidamente envolvidas com empresas desses portes, como o SEBRAE. Quanto às 

revisões teóricas, foram utilizados estudos, artigos, bibliografias que apresentam não apenas 

as teorias clássicas sobre os temas, mas também o que há de mais atual sobre o tema na 

academia. 

Quanto aos dados primários, foram utilizadas empresas de micro e pequeno portes 

do tipo especial (conforme definição no item 1.2) pertencentes a um dos clusters que se 

destacam pelo envolvimento em atividades de exportação, localizado em Santa Catarina - 

Projeto Internacionalização das MPEs de Santa Catarina, a se mencionar os mais importantes: 
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metalomecânico, móveis e confecções; também foram acessadas empresas ligadas à 

ABICALÇADOS (Associação Brasileira das Indústrias de Calçados); e utilizadas empresas 

classificadas a partir do critério de MPE Especial, identificadas junto ao banco de dados da 

Serasa Experian. 

 

 

1.4 ESTRUTURA 

 

Este estudo est  estruturado da seguinte forma: 1. Introdução; 2. Fundamentação 

teórica, que trata da Performance de Exportação; 3. Fundamentação teórica contemplando 

internacionalização de empresas e o contexto das MPEs no Brasil; 4. Fundamentação teórica 

que trata do tema atividades de marketing internacional e marketing empreendedor; 5. 

Hipóteses de pesquisa; 6. Procedimentos metodológicos de pesquisa; 7.  n lise da pes uisa 

empírica, que engloba desde a explanação do processo de coleta de dados at  a sua an lise e 

as conclusões da pesquisa de campo; 8. Considerações finais, que incluem conclusões, 

contribuições, limitações do estudo e recomendações de novas pesquisas na área. 

Pode-se observar, na Figura 1, a sequência de como o estudo foi pensado e 

desenvolvido, bem como o detalhamento do conteúdo de cada cap tulo. 
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Figura 1: Estrutura do estudo. 

Fonte: Adaptado pelo autor de Rocha (2007).  
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2 PERFORMANCE DE EXPORTAÇÃO 

 

Devido à limitação de escopo das teorias econômicas para explicar o sucesso do 

processo de exportação, algumas pesquisas foram desenvolvidas em busca de melhor 

entendimento acerca de performance exportadora (CAVUSGIL; ZOU, 1994). Várias obras 

foram publicadas nos últimos 30 anos, não apenas demonstrando a importância do tema, mas 

dando voz ao interesse sobre a disciplina do marketing para a exportação. Aaby e Slater 

(1989) apresentaram revisões de literatura consistentes sobre performance exportadora, 

compreendendo os anos de 1978 a 1988; destaque-se também a revisão dos modelos 

empíricos de Leonidou e Katsikeas (1996) e a revisão desenvolvida por Zou e Stan (1998), 

que abrangeu o período de 1987 a 1997. 

Não obstante as diversas obras sobre o tema, identifica-se falta de clareza a 

respeito das conclusões sobre as determinantes da performance exportadora, pela falta de 

sínteses e evidências empíricas. Por outro lado, houve unanimidade por parte dos autores 

citados acerca da dificuldade de se construir uma teoria consistente; entretanto, consideram a 

grande quantidade de pesquisas um passo fundamental para o desenvolvimento dessa teoria. 

A maioria dos estudos cobre uma variedade de dimensões para medir a performance 

exportadora, em que os conceitos são muito abrangentes, como aqueles relacionados à 

propensão para exportar, à dicotomia entre exportador e não exportador, às barreiras para a 

exportação e à frequência exportadora. 

Zou e Stan (1998) promoveram uma extensão da revisão feita por Aaby e Slater 

(1989), entre 1987 e 1997, com o propósito de promover uma discussão para direcionar 

futuras pesquisas, objetivando desenvolver melhores teorias e um conhecimento avançado 

sobre marketing de exportação. Essa revisão procurou diferenciar-se das anteriores, por meio 

de estudos que incluíram ambos os ambientes, externo e interno, como determinantes da 

performance de exportação. Dessa avaliação identificaram-se sete variáveis mensuráveis para 

performance exportadora, agrupadas segundo três diferentes perspectivas: financeira (vendas, 

lucros e crescimento da exportação); não financeira (sucesso percebido, satisfação dos 

gerentes e realização de objetivos); e escalas de composição (correspondem a uma variedade 

de medições de performance).  

Com o propósito de desenvolver um modelo que pudesse melhor avaliar 

performance de exportação, buscando um consenso entre os demais pesquisadores, Cavusgil e 

Zou (1994) realizaram um estudo sobre o tema. Durante a elaboração de sua análise, os 
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autores, a partir de uma revisão teórica, identificaram alguns problemas relacionados às 

investigações anteriores.  

O primeiro trata do nível de análise que, com raras exceções, foi sempre voltado à 

firma, buscando alinhamento com as teorias de internalização (BUCKLEY; CASSON, 1985). 

Entretanto, apesar das contribuições sobre comportamento exportador, os estudos 

apresentaram limitações a respeito da performance e estratégia de exportação. Ao tratar todas 

as operações de exportação, segundo uma análise agregada dos resultados da empresa, 

minimizam-se as variações das estratégias de exportação necessárias a produtos e mercados 

diferentes. A interpretação dos resultados pode levar a conclusões viesadas (MADSEN, 

1987). Como alternativa, Cavusgil e Zou (1994) propõem que a análise seja feita de forma 

mais precisa, adotando como unidade de estudo cada operação de exportação de forma 

separada, ou seja, de cada produto-mercado. 

A segunda questão levantada refere-se ao insucesso dos estudos em incorporar a 

visão estratégica na exportação, tratando-a apenas como uma forma de atingir os objetivos 

econômicos das empresas. Nesse sentido, performance de exportação tem sido medida, 

segundo Cavusgil e Zou (1994), pelas vendas ou lucros, sem relacioná-los com os objetivos 

competitivos e estratégicos das empresas. Além disso, os estudos desconsideram o papel da 

estratégia de marketing nos resultados das exportações, entendendo que a performance é 

determinada diretamente pela empresa, produto, indústria e mercado exportador. Portanto, os 

autores reconhecem a necessidade e agregam a dimensão estratégica, com especial atenção às 

estratégias de marketing para exportação, como fundamentais para um modelo analítico. 

O terceiro problema identificado refere-se às múltiplas formas de avaliar e às 

diversas variáveis utilizadas para mensuração, que resultaram em abordagens simplistas 

(CAVISGIL; ZOU, 1994). Esse entendimento é reforçado por Madsen (1987) e por Aaby e 

Slater (1989), cujas conclusões revelam diferentes formas de conceituar e operacionalizar as 

pesquisas sobre performance exportadora. A preocupação central liga-se à necessidade de 

maior rigor metodológico, segundo Cavusgil, Deligonul e Yaprak (2005). Cavusgil e Zou 

(1994) destacam, portanto, que as variáveis a serem mensuradas devem levar em consideração 

tanto aspectos objetivos, como subjetivos.  

A partir das conclusões obtidas, Cavusgil e Zou (1994) desenvolvem um modelo 

para avaliar o desempenho exportador. Para os autores, performance de exportação trata do 

grau de atingimento dos objetivos de exportação de um produto para o mercado externo, de 

caráter econômico e estratégico, que são fruto de planejamento e execução das estratégias de 

marketing para exportação (EMS). A empresa inicia um empreendimento de exportação 
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estabelecendo alguns objetivos, sejam econômicos (como vendas, lucratividade etc.), sejam 

estratégicos (expansão de mercado, aumento de conhecimento de marca/produto no exterior 

etc.). Dessa forma, o modelo leva em consideração três características-chave: 1. Representa 

um empreendimento no nível produto-mercado; 2. Incorpora dimensões econômicas e 

estratégicas; e 3. Inclui medições objetivas e subjetivas. 

Em relação a essa dissertação, é utilizado como modelo teórico referencial, para 

avaliação da performance de exportação de MPEs, o framework conceitual de estratégia de 

marketing de exportação e performance de exportação elaborado pelos autores (CAVUSGIL; 

ZOU, 1994). Entende-se que, para avaliar a performance de um empreendimento de 

exportação, deve-se considerar que esse é um processo contínuo de padronização-adaptação 

das estratégias de marketing (o que envolve as atividades de marketing intrínsecas) . Por outro 

lado, como destacado neste item, apesar do desenvolvimento de várias pesquisas sobre como 

avaliar o desempenho de exportação, apontam-se, como principais limitações das conclusões 

sobre o tema a falta de sínteses e utilização pragmática: há uma grande variedade de 

dimensões para medir a performance exportadora, com utilização de conceitos muito 

abrangentes.  

Sendo assim, propõe-se um modelo para análise de MPEs, que será 

empiricamente testado para comprovação de sua validade. O modelo traz como base teórica 

aquele proposto por Cavusgil e Zou (1994), com inclusão do marketing empreendedor, pela 

sua direta influência em empresas desse porte. Os indicadores que avaliam cada um dos 

construtos também são adaptados, a fim de contemplar o perfil das empresas estudadas. 

No capítulo 3 são analisadas as teorias de internacionalização de empresas. 
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3 INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS 

 

 

Este capítulo aborda a internacionalização; inicia com uma análise sobre 

globalização e seus efeitos, depois avalia a internacionalização das empresas a partir das 

teorias que explicam o campo de estudo e se foca nas MPEs, apresentando um panorama 

sobre as micro e pequenas empresas brasileiras e os resultados obtidos com exportação até o 

momento. 

 

 

3.1 GLOBALIZAÇÃO 

 

O entendimento do que é internacionalização das empresas passa necessariamente 

pela compreensão do contexto em que essa atividade se desenvolve, a partir de um ambiente 

marcado pela globalização, especialmente dos mercados. Assim, pode-se afirmar que a 

globalização interfere na forma como as empresas conduzem seus negócios, seja em função 

dos aspectos econômicos envolvidos, seja dos empresarias. Apesar de a globalização ter 

acelerado seu ritmo mais recentemente nos últimos trinta anos, esse não é fenômeno novo. 

Estudos demonstram que a globalização apresenta seus primeiros traços no início 

do século XIX e, no decorrer da história, até os dias atuais, atravessa quatro fases distintas 

(CHASE-DUNN; KAWANO; BREWER, 2000). Essas etapas apresentam-se de forma 

resumida no Quadro 1.   

A primeira fase (de 1830 a 1880) foi marcada pela expansão dos negócios 

internacionais em função das ferrovias, dos transportes marítimos e do crescimento das 

empresas de manufatura e comerciais. Outro driver de crescimento foi a melhoria da 

comunicação entre nações e empresas, pelo surgimento dos telégrafos (CHASE-DUNN; 

KAWANO; BREWER, 2000).   

A segunda fase (de 1900 a 1930) tem como marco a produção crescente de 

eletricidade e de aço, e apresentou a Europa Ocidental como a líder no que se refere à 

industrialização mundial à época.  A internacionalização de empresas por meio de 

investimento direto estrangeiro (IDE) galgava os primeiros degraus, a partir da abertura de 

subsidiárias de empresas como BASF e Nestlé em outros países da Europa. Por volta de 1900, 

várias empresas atuavam em escala global e, durante Primeira Guerra Mundial, observou-se o 

fenômeno de empresas que atendiam nações opostas indistintamente, como no caso da FIAT 
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(FRANKO, 1976). 

 

Fases Período 

aproximado 

Fatores desencadeadores Principais características 

Primeira fase 1830 até 1880 Ferrovias e transportes 

marítimos 

Aumento da manufatura: 

comércio através das 

fronteiras de commodities, em 

grande parte por trading 

companies  

 

Segunda fase 1900 a 1930 Produção de eletricidade e 

aço 

Surgimento e domínio das 

primeiras empresas 

multinacionais 

(principalmente europeias e 

norte-americanas) nos setores 

industrial, extrativista e 

agrícola 

 

Terceira fase 1945 até 1979 Formação do GATT; fim da 

Segunda Guerra; Plano 

Marshall para reconstrução 

da Europa 

Esforços concentrados da 

parte dos países 

industrializados ocidentais 

para redução gradual de 

barreiras ao comércio; 

crescimento das 

multinacionais japonesas; 

comércio entre países de bens 

de marca; fluxo entre países 

de moeda, em paralelo ao 

desenvolvimento de mercados 

globais de capital 

 

Quarta fase Década de 

1980 até o 

presente 

Expressivos avanços nas 

tecnologias de informação, 

comunicações, manufatura e 

consulta; privatização de 

empresas estatais em países 

em transição; notável 

crescimento econômico nos 

mercados emergentes (MEs) 

Taxa de crescimento sem 

precedentes no comércio 

entre fronteiras de bens, 

serviços e capital; 

participação nos negócios 

internacionais de empresas de 

pequeno porte, originários de 

vários países; foco nos 

mercados emergentes para 

atividades de exportação, IDE 

e suprimento 

 
Quadro 1 – Fases da globalização desde o início da década de 1800. 

Fonte: Cavusgil, Knight e Riesenberger (2010). 

 

A terceira fase (de 1945 a 1979) tem início no pós-guerra (1945), a partir da 

existência de uma demanda reprimida por bens de consumo e de insumos para reconstrução 

dos países mais afetados. Os Estados Unidos da América (EUA) tendo sofrido menos com os 

reflexos da Segunda Grande Guerra, passam a liderar a economia mundial. Assim, surgem 
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várias instituições interessadas no impulso econômico da reconstrução, tais como Banco 

Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD) e Fundo Monetário 

Internacional (FMI), que fomentaram acordos para facilitar o comércio mundial, como o 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) (posteriormente transformado na 

Organização Mundial do Comércio - OMC). Nesse processo, as empresas assumiram um 

papel-chave (MARIOTTO, 2007). As principais multinacionais que surgiram na época tinham 

origem nos EUA (Caterpillar, Coca-Cola, IBM, Kraft, Levi’s etc.), na Europa (Unilever, 

Philips, Bayer etc.) e no Japão (Honda, Toyota etc.).  

A quarta fase (de 1980 até hoje) tem sido marcada pelo forte crescimento do 

comércio internacional e do fluxo de capital para investimento entre países estrangeiros. A 

tecnologia associada à computação, à comunicação e à manufatura mudaram o cenário 

mundial e colocaram no mapa competitivo empresas asiáticas antes pouco conhecidas; no 

período indicado pode-se ver despontar a soberania da China em relação a sua escala 

produtiva em diversos setores. A indústria de serviços também se desenvolveu e setores como 

financeiro, turismo, entretenimento, seguro e varejo se globalizaram. Outra tendência que 

aproximou culturas e hábitos de consumo foram as fusões internacionais, encurtando 

distâncias entre povos e consumidores, criando um mundo mais homogêneo (CAVUSGIL; 

KNIGHT; RIESENBERGER, 2010). 

Vários autores defendem a existência da globalização, caracterizando o mundo 

como plano ou achatado, como Friedman (2005), enquanto outros criticam essas ideias, como 

por exemplo Ghemawat (2008), que procurou provar que o mundo não é plano, devido ao não 

equilíbrio na distribuição mundial das atividades econômicas. Na visão desse autor, o que se 

revela é um mundo semiglobalizado e, portanto, empresas que se aventurarem 

internacionalmente devem identificar e respeitar distâncias culturais, administrativas, 

geográficas e econômicas. 

Mas, se esta é a realidade apresentada, por que as empresas buscam mercados 

estrangeiros? Entre várias respostas possíveis, pode-se considerar: 1. Busca por novos 

mercados consumidores; 2. A possibilidade de explorar e potencializar economias de escala; 

3. A disponibilidade de recursos no mercado estrangeiro; 4. A busca de conhecimento 

especializado; 5. Redução de risco para seus negócios, pela atuação em vários mercados 

diferentes; 6. Para acompanhar ou conter a movimentação de seus competidores (ALMEIDA, 

2006; MARIOTTO, 2007; KEEGAN; GRENN, 2008). Nesse sentido, uma empresa pode 

adotar diferentes formas de operação com vistas à atuação internacional, partindo da 

importação e exportação, licenciamento, franquia, contrato de gestão, joint venture e 
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investimento direto (IED) e investimento de carteira. A atividade pode envolver bens físicos, 

ou serviços (transportes, viagens e turismo). De qualquer forma, muitos são os desafios 

envolvidos e as estratégias possíveis, que englobam: 1. O atendimento de gostos, costumes e 

necessidades de cada país; 2. Consideração das possibilidades de padronização da operação e 

das ofertas, quando possível, para melhorar os resultados; 3. Desenvolvimento de cultura 

organizacional fora das fronteiras da matriz; 4. Preocupação com o relacionamento com a 

subsidiária (autonomia para adaptação). 

Em virtude de tantas variáveis, esses fenômenos despertaram o interesse da 

academia, caracterizando as estratégias de internacionalização de empresa em uma área de 

estudo nova e não consolidada. A análise da estratégia internacional tem envolvido três 

aspectos: 1. Político - vantagens por meio de governos; 2. Econômico - o mais estudado, com 

destaque para temas como expansão internacional, busca de recurso no estrangeiro e redução 

de custos; 3. Estrutural - configuração e coordenação das operações e controle das 

subsidiárias (RICKS; TOYNE; MARTINEZ, 1990; BRUTON; LOHRKE; LU, 2004). Esse 

fato está diretamente ligado às raízes históricas dessa área de estudo, que encontra referência 

naquelas sobre comércio exterior, impulsionadas por economistas como Smith (1776, 2003) e 

Ricardo (1817, 1981) e nos estudos sobre multinacionais (EMNs) – Stopford e Wells (1972). 

Esses últimos estudos surgiram e foram impulsionados após 1960; concentram-se na busca 

por resultados e, diferentemente da metodologia dos economistas, tomam como referência 

estudos de casos, contando com autores influentes como: Johanson e Vahlne (1977), Hamel e 

Prahalad (1983), Porter (1986), Ohmae (1989), Bartlett e Ghoshal (1998), Doz, Santos e 

Williamson (2001) e Yip (2002), dentre outros.  

 

 

3.2 TEORIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS 

 

Pode-se entender internacionalização como um processo no qual há um 

envolvimento crescente da firma nas operações internacionais (LOUSTARINEN; WELCH, 

1990). Uma forma de classificar as teorias é com base em critérios econômicos e na evolução 

comportamental (CARNEIRO; DIB, 2007).  

Dentre as teorias com base em critérios econômicos destacam-se três: 1. Teoria 

do Poder de Mercado – que acena com a importância da concentração industrial e do aumento 

na participação nos mercados domésticos como forma de aumento de lucros, até um limite em 

que os lucros gerados pelo alto grau de poder monopolístico seriam investidos em operações 
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externas (HYMER, 1960; HYMER,1976); 2. Teoria da Internalização – voltada à importância 

da eficiência da organização nas transações entre unidades produtivas, considerando o custo 

de transação como o indicador para uma integração via mercado ou via hierarquia 

(BUCKLEY; CASSON, 2009); 3. Paradigma Eclético ou OLI – que considera que as 

empresas multinacionais possuem vantagens competitivas em relação aos concorrentes e as 

classifica como: Ownership – que engloba as vantagens inerentes à empresa; Location – que 

considera as vantagens inerentes aos países e Internalization – que explica as vantagens em 

investir em outro mercado a partir de ativos proprietários (DUNNING, 1980). 

Em relação às abordagens que têm como base critérios comportamentais pode-

se destacar: 1. Modelo de Uppsala – nesse modelo a internacionalização é gradual, 

começando com a exportação, passando por uma parceria para atuação em outro país, seguida 

por estabelecimento de força própria de vendas e produção local (sempre a depender dos 

resultados da operação); o modelo dinâmico “estado mudança” mostra  ue, a partir de um 

determinado nível de conhecimento sobre o mercado (distância psíquica) são estabelecidos 

investimentos externos (comprometimento); baseado nesses investimentos a firma 

desempenhará suas atividades que, devido aos resultados (graduais), levam a um nível de 

investimento no mercado (JOHANSON; VAHLNE, 1977; JOHANSON; VAHLNE, 1990); 2. 

Teoria de Networks (Redes) – segundo essa teoria, as firmas estão inseridas em redes sociais, 

que são capazes de oferecer acesso a recursos e habilidades externas às empresas. Como esse 

relacionamento acontece de forma processual e depende diretamente da interrelação 

compradores-fornecedores, a construção é desenvolvida de forma particular, quase única, de 

difícil imitação e, ou substituição, que conclui com uma vantagem competitiva diferenciada 

(ANDERSSON; FORSGREN; HOLM, 2002; JOHANSON; VAHLNE, 1990); 3. Teoria do 

Empreendedorismo Internacional – que traz como contribuição teórica: em primeiro lugar, o 

reconhecimento da importância do indivíduo na decisão de internacionalizar uma empresa; 

em segundo, da complexidade envolvida e o entendimento de que as decisões dos 

empreendedores podem ser movidas por escolhas estratégicas, não por decisões limitadas por 

cálculos racionais, as quais trazem profundas implicações às organizações; e, finalmente, o 

reconhecimento de que a ação dos empreendedores pode acontecer em qualquer momento do 

estágio de internacionalização (ANDERSSON, 2000).   

Como suporte à elaboração de um modelo conceitual para esta dissertação, 

considera-se apropriado excluir aqueles (teorias e ou modelo) que a priori envolvem 

características não encontradas em MPEs. O Quadro 2 relaciona as teorias, seus conceitos e 

justifica seu uso ou não nesta reflexão.  
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A partir da síntese apresentada, são considerados o Modelo de Uppsala, Teorias 

das Redes e Empreendedorismo como possíveis norteadores das decisões de 

internacionalização de MPEs, além de oferecerem as bases teóricas utilizadas neste estudo. 

 

Teoria Autores Conceitos  Justificativa 

Poder de Mercado Hymer (1960); 

Hymer (1976) 

Concentração de 

poder; monopólio 

Inadequada em função 

do porte e da capacidade 

competitiva das MPEs 

 

Internalização Buckley e Casson 

(2009) 

Custos de transação A inexistência de 

subsidiárias e poder de 

barganha limitado das 

MPEs levam à 

inadequação 

 

Paradigma Eclético Dunning (1980) Paradigma “OLI – 

Ownership, location 

and internalization” 

Em função das 

limitações competitivas 

de MPEs e 

considerando-se que a 

teoria trata de vantagens 

competitivas globais 

entende-se que também 

essa é inadequada 

 

Modelo de Uppsala Johanson e 

Vahlne (1977); 

Johanson e 

Vahlne (1990)  

Modelo de 

internacionalização 

gradual 

Adequado do ponto de 

vista processual, 

limitado em função das 

etapas posteriores 

(abertura de subsidiárias 

e plantas produtivas) 

 

Networks (Teoria de 

Redes) 

Andersson, 

Forsgren e Holm 

(2002); Johanson 

e Vahlne (1990) 

 

Inserção em rede 

social facilita a 

internacionalização 

Adequada pela 

possibilidade de atração 

e facilitação e acesso a 

mercados internacionais 

Empreendedorismo Andersson (2000) Indivíduos; 

empreendedores 

liderando mudanças 

a qualquer etapa do 

ciclo de vida das 

empresas  

Adequada em função da 

liderança criativa, 

inovadora e 

empreendedora daqueles 

que gerenciam as 

empresas; não é presa a 

decisões racionais 

econômicas; aceitação 

de risco 

 
Quadro 2 – Teorias de internacionalização indicadas para análise de MPEs. 

Fonte: autor. 

 

Do Modelo de Uppsala é considerado o processo de avanço gradual da firma em 

direção ao mercado externo. Entretanto, apesar da definição anterior ser simples e objetiva, o 
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que se percebe na prática é a existência de diversas dificuldades encontradas pelas empresas, 

desde os motivos que as levaram a se internacionalizar, até barreiras e processos 

possivelmente envolvidos.  

Na tentativa de melhor explicar essa realidade, diversos pesquisadores buscaram 

entender as dinâmicas envolvidas. Nesse sentido, destaca-se a conclusão sobre o fato de que a 

internacionalização deve acontecer de modo gradual, sendo indispensável que uma empresa 

entenda a necessidade de ter acesso a informações sobre o mercado externo, que saiba 

identificar oportunidades, riscos e lidar com essas forças. Considerando-se que esse 

movimento acontece de forma progressiva, o processo de aprendizagem auxilia na 

consistência de suas decisões e de sua gestão (FLEURY; FLEURY, 2006). 

Partindo-se desse modelo de internacionalização, Palacios (2004) criou um 

escalonamento capaz de demonstrar o grau de comprometimento em relação à estratégia de 

entrada de uma empresa no mercado internacional, que considera cinco etapas, resumidas no 

Quadro 3. 

 

ETAPAS ESTRATÉGIAS CARACTERÍSTICAS 

1 Exportação indireta Utilizado por muitas empresas em função de 

pequeno risco e investimento exigido 

 

2 Exportação direta Empresas vendem de forma contínua ou 

esporadicamente, a depender da motivação 

 

3 Licenciamento Maior envolvimento e processo de 

internacionalização tende a maior duração 

 

4 Joint venture Grande envolvimento empresarial sem perda 

de identidade, muito adaptado a empresas 

inovadoras que visam parcerias externas 

 

5 

 

 

IDE 

 

 

Podem tomar a forma de filial (modelo não 

frequente em empresas de pequeno porte) 

 
Quadro 3 – Etapas de inserção internacional de empresas. 

Fonte: Palacios (2004). 

 

A primeira etapa é a de exportação indireta, caracterizada pela contratação de 

intermediários no mercado doméstico da empresa exportadora; em geral, envolve aquelas de 

menor porte ou iniciantes na atividade internacional, que necessitam de apoio externo para 

facilitar o processo de exportação. As principais vantagens desse modo de internacionalização 

referem-se a um risco menor envolvido, em comparação a uma atividade direta; além disso, 
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evita investimentos adicionais na operação com, por exemplo, com a criação de um 

departamento específico e oferece custos iniciais menores (CAVUSGIL; KNIGHT; 

RIESENBERGER, 2010). 

A segunda etapa é de exportação direta que, em geral, demanda a contratação de 

intermediários no país de destino para viabilizar a operação, além da necessidade de 

estruturação interna; se, por um lado, investimentos e riscos são um pouco maiores que os 

envolvidos na etapa anterior, esse modelo oferece maior controle da operação, proximidade 

com o mercado externo e maiores chances de lucratividade (CAVUSGIL; KNIGHT; 

RIESENBERGER, 2010).  

A terceira etapa é a de licenciamento, que representa um acordo contratual no qual 

uma empresa, detentora de uma propriedade intelectual (patente, marca registrada, direito 

autoral, design industrial etc.), cede a outra o direito de explorá-la por um período 

determinado, a partir do pagamento de royalties ou outras compensações. Esse modelo 

apresenta vantagens em relação a não necessidade de investimentos de grandes quantias na 

operação, nem do envolvimento do licenciador no mercado externo; entretanto, devem-se 

considerar as desvantagens representadas pela falta de controle e retornos menores, além dos 

riscos relativos ao compartilhamento de segredos industriais e knowledge, possivelmente 

absorvidos pelos licenciadores que, ao final do contrato, podem passar a desenvolver suas 

próprias soluções e ofertá-las ao mercado (KEEGAN, 2005).  

A quarta etapa é denominada joint venture, e se caracteriza por uma operação 

desenvolvida em conjunto com um parceiro no país de destino, a fim de compartilhar riscos e 

investimentos, potencializando elementos da cadeia de valor; além disso, em função de 

legislação local, às vezes esta é a única alternativa para acessar o mercado em questão; nessa 

etapa, as principais desvantagens identificadas referem-se aos custos ligados à gestão e ao 

controle da operação (KEEGAN, 2005).  

A quinta etapa é a de investimento direto estrangeiro (IDE), que representa um 

alto grau de comprometimento da empresa com as operações internacionais, por meio de 

construção ou aquisição de escritórios, plantas produtivas etc. Entretanto, o IDE oferece 

oportunidades maiores de retornos financeiros, de controle e envolvimento com as 

características do mercado local, capacitando-a para melhor entendimento das necessidades e 

desejos do mercado-alvo (CAVUSGIL; KNIGHT; RIESENBERGER, 2010). 

Ainda nesse sentido, a Figura 2 mostra as etapas envolvidas no processo de 

exportação e relaciona o comprometimento financeiro com o grau de controle sobre a 

operação. Como descrito anteriormente, as etapas de exportação direta, indireta e 
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licenciamento são as que demandam menos investimento em comparação com a de joint 

venture e de IDE mas, por outro lado, na modalidade de investimento direto o controle sobre a 

operação, tanto financeiro, como da gestão é maior e permite acompanhar de perto os 

resultados. 

 

 

CONTROLE 

ALTO MÉDIO BAIXO 
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O
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E
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T
O

 

ALTO IDE   

MÉDIO  JOINT VENTURE  

BAIXO  LICENCIAMENTO 

EXPORTAÇÃO 

DIRETA E 

INDIRETA 

Figura 2 – Etapas de inserção internacional de empresas versus controle e comprometimento. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Palacios (2004), Keegan (2005) e Cavusgil, Knight e Riesenberger 

(2010). 

 

As outras duas teorias que sustentam este estudo são as Teorias das Redes e o 

Empreendedorismo. Elas caracterizam os vários tipos de empreendedores, os quais interferem 

diretamente na gestão da firma, na forma de competir e no processo de internacionalização, o 

que impacta diretamente o modo de atuar de empresas de micro e pequeno porte, que têm no 

empreendedor sua referência principal, como fundador e gestor.  

Para estudar empreendedorismo deve-se considerar três principais categorias, 

conforme Stevensson e Jarillo (1990): como as pessoas agem; por que agem; e o que acontece 

a partir de suas ações. A terceira categoria está diretamente ligada ao aspecto dos resultados 

alcançados pelas ações dos empreendedores. Do mesmo estudo destacam-se também o nível 

de análise e a definição adotada, que considera o empreendedor não como uma pessoa, mas 

como uma função: “Aqui o empreendedor é definido como um indivíduo que desenvolve 

atividades empreendedoras” (STEVENSSON; JARILLO, 1990, p.67). 

Esses autores reforçam ainda que, conforme seu modelo de análise, o 

empreendedor ocupa um papel central e que a internacionalização não acontece sem ele. A 

partir de suas conclusões, os empreendedores foram classificados em três tipos: 1. 

Empreendedor técnico: que tem a tecnologia como principal interesse, o que acaba resultando 

em desenvolvimento de novos produtos e de novas formas de produção. Em geral, seus 
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produtos acabam sendo identificados por interessados do exterior, que são o principal driver 

da internacionalização; 2. Empreendedor de marketing: que identifica necessidades no 

mercado externo e tem uma ideia sobre como atendê-las. Possui uma postura proativa e se 

movimenta na direção dos mercados externos, desenvolvendo soluções, canais de distribuição 

e até mesmo abrindo subsidiárias de modelo greenfield; 3. Empreendedor estrutural: 

representado por profissionais com forte formação em finanças, este empreendedor está 

principalmente identificado em indústrias maduras, conforme análise de Porter (1980); as 

estratégias são implementadas em nível corporativo e pode envolver aquisição e fusão. As 

principais características apresentadas pelos autores estão resumidas no Quadro 4. 

 

TIPOS FOCO DO 

EMPREENDEDOR 

PRINCIPAIS 

CONTRIBUIÇÕES  

DRIVER DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

Técnico Tecnologia Geração de novos 

produtos ou de novas 

formas de produção 

 

Comprador externo 

Marketing Mercado Identificação de 

necessidades e oferta 

de novas soluções, 

envolvendo produtos, 

canais e até mesmo 

operações greenfield 

 

Oportunidades de mercado no 

exterior 

Estrutural Finanças Reestruturação, 

aquisições e fusões 

 

Longevidade de indústrias 

maduras, aumento da 

competitividade 
Quadro 4 – Empreendedores internacionais e suas características. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Stevensson e Jarillo (1990). 

  

Já Andersson (2000) considera três tipos de empreendedores: o técnico (voltado à 

tecnologia, à inovação de produto, peças e à tecnologia de produção), o de marketing (que 

busca ou desenvolve novos mercados) e o estrutural (que cria novas organizações, 

fortalecendo posições de monopólio ou vencendo posições monopolísticas) (ANDERSSON, 

2000). Dos três tipos identificados, o terceiro é o que menos se aplica a MPEs, ficando os dois 

primeiros com maior possibilidade de aplicação da classificação aos empresários. 

Partindo-se da premissa de que cada tipo de empreendedor gera impactos 

diferentes na firma, é importante, com base nessas teorias, identificar como cada perfil de 

empreendedor (executivo) influencia na tomada de decisão quanto ao processo de 

internacionalização. 
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3.3 A INTERNACIONALIZAÇÃO NO BRASIL 

 

Na última década o Brasil vem apresentando sucessivos resultados positivos em 

relação a sua atuação no comércio exterior. O fluxo financeiro gerado pelas importações 

cresceu a uma média de 12% ao ano, o que significou, na comparação entre 2000 e 2009, um 

aumento de 178%, atingindo quase US$153 bilhões FOB (free on board). Essa tendência 

mostrava-se com forte viés positivo, mas sofreu um revés pelos reflexos da crise econômica 

mundial, fazendo com que o valor caísse em 22,7% de 2008 para 2009. Apesar disso, em 

setembro de 2010 a curva já demonstrava um mudança de tendência, retornando ao quadro 

pré-crise, conforme dados do MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC, 2010).  

As importações seguiram, até 2009, padrão crescente de comportamento, sendo 

que, entre 2000 e 2009, a evolução foi de 128,5% nos valores importados, tendo sofrido o 

mesmo tipo de impacto por conta da crise. Em 2009, o resultado financeiro gerado pelas 

importações foi de mais de US$ 133 bilhões CIF - cost, insurance and fright (MDIC, 2010). 

Tendo em vista os dados anteriores, pode-se observar que Brasil tem conseguido 

manter, não apenas os resultados positivos na balança comercial, mas também uma tendência 

positiva para os resultados históricos. Em 2009, apesar da queda no saldo, o volume 

financeiro foi da ordem de US$ 25 bilhões (MDIC, 2010), conforme demonstrado no Gráfico 

1. 

 

 

Gráfico 1 – Comércio exterior brasileiro (US$ bilhões). 

Fonte: MDIC (2010, p. 14). 

  

A despeito desse histórico favorável, ao comparar-se o Brasil com os demais 

países do mundo, percebe-se que o desempenho é tímido em relação às exportações globais: 
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montante superou US$12,1 trilhões, conforme Gráfico 2 (MDIC, 2011). 

 

 

Gráfico 2 – Participação das exportações brasileiras nas exportações mundiais (%). 

Fonte: MDIC (2011, p. 23). 

 

Outro fato que chama a atenção refere-se ao papel das exportações no PIB 

nacional. As participações, comparando-se 2000 e a estimativa para 2010, mostram-se 

estáveis, sendo que no período houve picos, como em 2004, que elevaram a taxa à casa de 

14,6%, bem acima dos 9,7% estimados para 2010, como representado no Gráfico 3. 

 

 

Gráfico 3 – Participação das exportações no PIB do Brasil (%). 

Fonte: MDIC (2011, p. 22). 

 

Números consolidados de 2010 dão conta de que o Brasil exportou cerca de 

US$202 bilhões. Observando-se o desempenho dos itens exportados, a partir do fator 

agregado, nota-se que os básicos representaram 44,6%, seguido pelos manufaturados com 

39,4%, pelos semimanufaturados com 14%, e pelos especiais com 2%, como é possível 

verificar no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Exportação por fator agregado (%). 

Fonte: MDIC (2011, p. 14). 

 

Os estados que mais se destacaram nas exportações foram São Paulo (25,9% de 

participação), Minas Gerais (15,46%) e Rio de Janeiro (7,62%). Alguns clusters 

representativos das MPEs Especiais estão nos estados de RS, que participou com 7,6%, ES 

com 5,9%, SC com 3,8% e CE com 0,6%, como apontado na Tabela 1. Apesar de não serem 

os estados de maior relevância quanto à participação, se sobressaem pela existência de MPEs 

com experiência internacional, que são o foco desta dissertação. 

 

Tabela 1 – Exportação por estado (US$ milhões) 

 

Fonte: MDIC (2011, p. 19). 

 

Em relação aos destinos das exportações pode-se destacar a participação da China, 

que, em 2010, importou o equivalente a U$30,8 bilhões, seguida pelos EUA com compras no 

montante de US$19,5 bilhões e Argentina com US$18,5 bilhões (MDIC, 2011), como 

apresentado na Tabela 2. Em termos regionais, a Ásia foi a maior importadora do Brasil, 

participando com 27,9%; em seguida destaca-se a América Latina/Caribe com 23,8%; e a 

União Europeia com 21,4% do total (MDIC, 2011). 
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Tabela 2 – Principais países compradores (US$ milhões) 

 

Fonte: MDIC (2011, p. 19). 

 

Além da análise da Balança Comercial, outra forma de identificar a atuação de um 

país no mercado global liga-se aos fluxos relativos ao investimento direto estrangeiro no 

Brasil, e investimento brasileiro no exterior. Mundialmente, o fluxo de investimentos em 

2009, segundo dados da UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), 

foi de US$1,114 trilhão, em relação aos valores recebidos pelos países onde se dá 

investimento, contra US$1,1 trilhão, em valores que saem dos países investidores. Esse 

montante reflete queda ocasionada pela crise econômica mundial, mas acena com recuperação 

global, por exemplo, dos volumes que serão investidos em 2010; para esse ano estimou-se 

mais de US$1,2 trilhão; projetou-se entre US$1,3 e US$1,5 trilhão em 2011; e há uma 

expectativa de aumento, para 2012, de que atinja entre US$1,6 e US$2 trilhões (UNCTAD, 

2010).  

 

Gráfico 5 – Fluxo de IDE global - 20 principais países que recebem investimento, em US$ bilhões (2008-2009). 

Fonte: UNCTAD (2010, p. 4). 
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O Brasil vem buscando seu espaço entre os países que atraem IDE, inclusive 

aqueles do grupo dos BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China). Em 2009, o fluxo de 

investimento caiu consideravelmente, acompanhado os reflexos mundiais da crise, de US$45 

bilhões de 2008, para US$26 bilhões, como demonstra o Gráfico 5. 

Por outro lado, o país figura na terceira posição, como destino preferido para 

investimentos entre 2010 e 2012, abaixo apenas da China e Índia, e levemente à frente dos 

EUA, conforme apontado por executivos de TNCs (empresas transnacionais), como 

demonstrado no Gráfico 6 (UNCTAD, 2010). 

 

 

Gráfico 6 – Economias principais para recebimento de investimentos de 2010 a 2012 (em número de vezes que 

o país foi mencionado por TNCs). 

Fonte: UNCTAD (2010, p. 19). 

 

Os setores mais beneficiados pelos IDEs no Brasil, de janeiro a agosto de 2010 

foram o industrial (51,5%), seguido pelo de serviços (32,6%) e o de agricultura, pecuária e 

extrativismo mineral com 15,9%. Esse resultado aponta uma recuperação dos investimentos 

pelo setor industrial, em detrimento especialmente do setor de serviços, como indicado no 

Gráfico 7 (MDIC, 2011). 

 

 

Gráfico 7 – IDE por setores econômicos (%). 

Fonte: MDIC (2011, p. 18). 
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O investimento brasileiro direto no exterior (IBE) superou, de janeiro a agosto de 

2010, a casa de US$21 bilhões, retomando a forte tendência de crescimento entre 2006 e 

2008, como se pode verificar no Gráfico 8 (MDIC, 2011). 

 

 

Gráfico 8 – IBE em US$ bilhões. 

Fonte: MDIC (2011, p. 18). 

 

Os setores mais privilegiados internacionalmente foram os de serviços, com 

destaque para a atuação do IBOPE, e o industrial, com destaque para Gerdau, seguido pelos 

de agricultura, da pecuária e de extrativismo mineral, com destaque para a JBS-Friboi (FDC, 

2010); as participações por setor podem ser observadas no Gráfico 9. 

 

 

Gráfico 9 – IBE por setores econômicos (%). 

Fonte: MDIC (2011, p. 19). 

 

Como apresentado no início deste item, o Brasil recuperou-se dos reflexos 

negativos da crise econômica mundial e a taxa de exportação voltou a crescer; entretanto, a 

participação mundial do país ainda é limitada, dependendo diretamente da venda de produtos 

básicos ou semimanufaturados.  

Um sinal positivo refere-se ao fluxo de IDE, no qual o Brasil surge como um dos 

três principais países para receber investimentos. Assim, cabe ao governo, representado pelo 
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MDIC, priorizar os setores com maior potencial de crescimento.  

Nesse sentido, fomentar o avanço da participação das MPEs nas exportações e a 

captação de investimentos pode fortalecer o país em clusters que se destacam 

internacionalmente, como, por exemplo, o de exportação de têxteis e de calçados. Para 

entender melhor o papel das MPEs na internacionalização do Brasil, o tópico 3.4 explora esse 

tema mais detidamente. 

 

 

3.4 INTERNACIONALIZAÇÃO DE MPEs 

 

O último estudo oficial sobre o número de empresas no Brasil (publicado em 

2010, mas refletindo o ano de 2008) revelou a existência de mais de 5,8 milhões delas 

(SEBRAE; DIEESE, 2010). Para subdividi-las, em função do porte pode-se adotar o critério 

de número de funcionários, conforme a Tabela 3 e, ou o de faturamento bruto anual, conforme 

Tabela 4.  

 

Tabela 3 – Classificação das micro e pequenas empresas de acordo com o número de empregados 

Porte/Setor Indústria Comércio e Serviços 

Microempresas Até 19 Até 9 

Empresas de Pequeno Porte De 20 a 99 De 10 a 49 

Médias De 100 a 499 De 50 a 99 

Grandes 500 ou mais 100 ou mais 

Fonte: SEBRAE-SP (2012). 

 

Considerando o primeiro critério citado, pode-se observar que a maioria das 

empresas nacionais são de porte micro, totalizando 5.486.649 empresas, ou quase 94% do 

total; as de pequeno porte são mais de 300 mil, as de médio porte são 33,6 mil e as de grande 

porte são 17,8 mil (SEBRAE; DIEESE, 2010). 

 

Tabela 4 – Classificação das micro e pequenas empresas segundo faturamento bruto anual (US$
2
) 

Porte/Setor Indústria Comércio e Serviços 

Microempresas Até US$131 mil Até US$109 mil 

Empresas de Pequeno Porte Acima de US$131 mil até 

US$1,3 milhões 

Acima de US$109 mil até 

US$820 mil 

Fonte: BRASIL (2011). 

                                                        
2
 Câmbio na data da conversão 02/02/2010: R$1,83 = US$1 (Banco Itaú) 
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No que se refere ainda à importância das MPEs na atividade econômica brasileira, 

pode-se destacar que nelas se encontram 60% das pessoas ocupadas, conforme o IBGE 

(2010); esses dados referem-se a pessoas ocupadas no setor privado (que inclui todos os tipos 

de ocupações: sócios-proprietários, familiares e empregados com e sem carteira); e representa 

45% dos empregados com carteira assinada (CLT). 

No que tange à internacionalização, o estágio mais frequente em que as MPEs se 

encontram é o inicial, limitado às exportações. Ao avaliar o desempenho das exportações, 

identificou-se, em 2009, um volume total de 19.272 empresas brasileiras envolvidas nessa 

atividade, o que resultou em um total de US$152,7 bilhões em exportações. Houve uma queda 

de 2,7% no número de empresas participantes, em relação ao ano anterior e de 22,7% no valor 

exportado, tendo sido os efeitos negativos da crise financeira internacional o principal motivo.  

Especificamente em relação às micro e pequenas empresas, em 2009 

representaram 12.230, ou seja, 63,5% das exportadoras. Cabe destacar que existe, segundo o 

SEBRAE (2007), uma subclassificação entre as MPEs, que se refere às MPEs Especiais, que 

são empresas desse porte que apresentam estágio avançado de internacionalização, que se 

reflete em regularidade e comprometimento com a atividade exportadora; esse grupo 

representa cerca de 12% do total, ou 1.440 empresas. 

Quanto ao valor das exportações, o resultado atingido em 2009 foi de apenas US$ 

1,9 bilhão (1,24% de participação). Em comparação com 2008 houve  ueda de  ,   no 

n mero de   Es exportadoras e 16,3% no valor exportado (ALTOÉ; DUARTE, 2010).  

 

 

Gráfico 10 – Evolução do valor exportado por MPEs – 1998 a 2009 (em US$ milhões). 

Fonte: Altoé e Duarte, 2010. 17
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em US$ 94,7 mil, com redução de 17,1%. É importante notar que, em virtude de efeitos sazonais, o

valor médio exportado é tradicionalmente maior no segundo semestre do que no primeiro.

No caso específico das microempresas, a queda do número de firmas exportadoras no segundo

semestre foi menor do que no primeiro (-4,3% contra -4,5%), o mesmo acontecendo com o valor

total exportado (-9,8% contra -19,6%) e no valor médio exportado por firma (-5,7% contra -15,9%).

O quadro é semelhante entre as pequenas empresas, exceto pelo fato de que a redução do

número de firmas exportadoras no segundo semestre foi maior do que a observada no primeiro

(-5,7% contra -3,6%). Entre as firmas exportadoras de maior porte cumpre destacar, mais uma vez,

o mau desempenho referente às “micro e pequenas especiais”, cuja queda do valor exportado no

segundo semestre (-35%) foi tão alta quanto a registrada no primeiro semestre (-34,6%).

O Gráfico 1.1 ilustra a evolução histórica das exportações das MPEs desde 1998, evidenciando-se

um crescimento contínuo ao longo de todos os anos até 2008, seguida por forte queda em 2009.

Ao longo de todo este período, as exportações das MPEs cresceram a uma taxa média anual de

5,1%, com um ritmo mais elevado entre as pequenas empresas, de 5,2% ao ano (a.a.) do que entre

as micro (4,4% a.a.). As exportações totais brasileiras aumentaram, contudo, a um ritmo bem mais

acelerado, de 10,5%, com especial destaque para as grandes empresas (alta de 12,3% a.a.). A

evolução das exportações semestrais mostra também um crescimento contínuo dos valores

Gráfico 1.1

EVOLUÇÃO DO VALOR EXPORTADO POR MPES (1998-2009)

(EM US$ MILHÕES)

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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Por outro lado, analisando-se historicamente, tem-se observado um crescimento 

cont nuo nas exportações das MPEs entre os anos de 1998 e 2008, apesar da forte queda em 

2009, conforme Gráfico 10   o longo de todo esse per odo, as exportações das MPEs 

cresceram a uma taxa m dia anual de 5,1%, com um ritmo mais elevado entre as pequenas 

empresas (5,2%) do que entre as micro empresas, que foi de 4,4% (ALTOÉ; DUARTE, 

2010).  

Quanto ao setor de atuação, o estudo publicado pelo SEBRAE, de Altoé e Duarte 

(2010), revelou uma concentração nos setores industrial e comercial entre as empresas 

exportadoras. Entre 1998 e 2009, as empresas industriais representaram percentuais que 

variaram entre 60% e 70% do total, atingindo cerca de 63% em 2009; enquanto as comerciais 

representaram entre 24% e 28% (fechando 2009 em torno de 28%), como destacado no 

Gráfico11.  

 

 

Gráfico 11 – Distri uição do n mero de empresas exportadoras, por ramos de atividade - 2009 (em %). 

Fonte: Altoé e Duarte, 2010. 

 

Considerando-se o valor exportado, em 2009, as empresas industriais 

responderam por volta de 82% do total, enquanto as comerciais responderam por 10,6%, 

como apresentado no Gráfico 12.  
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firmas comerciais no valor exportado tanto pelas microempresas quanto pelas pequenas empresas,

comparativamente ao total de empresas exportadoras do país – diferença na casa de 20 p.p. a 30 p.p.1

A participação das empresas comerciais no número total de microempresas exportadoras sempre

foi da ordem de 40% a 45%, com as industriais tendo uma participação entre 46% e 52%. Também

no valor exportado a participação das firmas comerciais sempre foi relativamente elevada entre as

microempresas, oscilando entre 40% e 45%, com as industriais respondendo por cerca de 50%. Em

2009, as firmas industriais representaram 47,6% do número total de microempresas exportadoras e

responderam por 48,3% das vendas, enquanto as comerciais tiveram participação de 43,7% no

número de empresas e de 42,4% no valor exportado (Gráficos 1.7 e 1.8).

No caso das pequenas empresas, as firmas industriais têm representado sempre algo entre 64%

e 70% do total de empresas exportadoras, sendo responsáveis por cerca de 60% das vendas. As

comerciais representam, tradicionalmente, entre 24% e 29% do número de empresas e por 30%

a 33% do valor exportado por esse porte de empresa. Em 2009, a participação das firmas industriais

foi de 64,6% do número de empresas e 59,4% do valor exportado, com as comerciais respondendo

por 29,1% do número e 33,1% do valor.

Gráfico 1.7

DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS SEGUNDO RAMOS DE ATIVIDADE (2009)

 (EM %)

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).

1 Isso reflete a importante participação de trading companies e empresas comerciais exportadoras, que geralmente possuem um

número relativamente pequeno de empregados, mas podem realizar exportações de razoável vulto.
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Gráfico 12 – Distribuição do valor exportado pelas empresas, por ramos de atividade - 2009 (em %). 

Fonte: Altoé e Duarte, 2010. 

 

No caso das   Es, as firmas do setor comercial t m uma participação maior tanto 

no total de microempresas exportadoras como nos valores, superando em até 15% o volume 

financeiro de empresas de outros portes.  

Isso se reflete na composição das vendas externas segundo setores de atividade: 

em 2009, 1.315 microempresas pertenciam ao setor de  om rcio por atacado e intermediários 

do com rcio e 944 eram do setor de  om rcio vare ista. Entre os setores industriais, os mais 

importantes foram os de Fabricação de máquinas e equipamentos, Fabricação de m veis e 

ind strias diversas e Fabricação de produtos químicos (ALTOÉ; DUARTE, 2010).  

A pauta brasileira de exportações   fortemente representada por três categorias de 

produtos: agrícolas, manufaturados intensivos em economias de escala e os de origem 

mineral. No caso das microempresas, em 2009 os bens intensivos em economias de escala e 

os intensivos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) participaram com 14,4% e 9,1%, 

respectivamente; entre as pequenas, o resultado foi de 5,7% e 8,7% de participação, conforme 

Gráfico 13.  

 

1.4. Distribuição das empresas segundo setores de atividade

A predominância de empresas do ramo comercial nas exportações das MPEs reflete-se na

composição das exportações segundo setores de atividade. A Tabela 1.3 mostra que, em 2009,

1.315 microempresas exportadoras (24,1% do total) pertenciam ao setor de Comércio por atacado

e intermediários do comércio, número este que mostrou queda de 3,1% em relação ao ano

anterior. Outras 944 microempresas (17,3% do total) eram do setor de Comércio varejista, número

que teve crescimento de 2,9% em comparação com 2008. Entre os setores industriais, os mais

importantes eram Fabricação de máquinas e equipamentos (418 firmas, 7,7% do total), Fabricação

de móveis e indústrias diversas (301 firmas, 5,5% do total) e Fabricação de produtos químicos (193

firmas, 3,5% do total). Os setores de Comércio varejista, Fabricação de produtos químicos, e

Fabricação de máquinas e equipamentos tiveram aumento de número de empresas exportadoras,

em contraste com o que aconteceu com quase todos os demais setores.

Em termos de valores exportados, todos os setores sofreram queda em 2009, embora esta tenha

sido mais fraca nos casos de Comércio varejista e Fabricação de produtos químicos. Em termos

de participação na pauta das microempresas, os setores de Comércio por atacado e Comércio

varejista tiveram a maior participação em 2009, respondendo por, respectivamente, 28,2% e 12,3%

das vendas. O setor de Fabricação de máquinas e equipamentos foi responsável por 8,1% do total,

Fabricação de móveis e indústrias diversas por 6,2% e Fabricação de produtos químicos por 4,0%.

Gráfico 1.8

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR EXPORTADO PELAS EMPRESAS, SEGUNDO RAMOS DE ATIVIDADE (2009)

(EM %)

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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Gráfico 13 – Distribuição das exportações das MPEs segundo a intensidade de uso dos fatores de produção - 

2009 (em %). 

Fonte: Altoé e Duarte, 2010. 
 

Os produtos manufaturados intensivos em trabalho representaram 24,8% das 

exportações das microempresas e 18,9% das pequenas empresas; os produtos de fornecedores 

especializados responderam, em ambos os casos, por cerca de 19% do total; os bens de 

origem agrícola participaram de forma importante nas MPEs, principalmente no caso das 

pequenas (28%); os produtos de origem mineral tiveram participação reduzida; e os 

energéticos foram irrelevantes para essas empresas. Nesse sentido, as exportações das MPEs 

têm se concentrado historicamente em produtos manufaturados, apresentando participação 

bem mais elevada do que as empresas de outros portes. Entre 1998 e 2009, esses produtos, 

nas microempresas tiveram sua participação variando entre 75% e 80% nas exportações 

totais, enquanto nas pequenas a participação oscilou entre 69% e 75%. Conforme a 

classificação NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul, o item “calçados, suas partes e 

componentes” foi o principal produto exportado pelas microempresas em 2009 (3,7% do 

total), seguido por “vestuário para mulheres e meninas” (com 3,3%). Entre as empresas de 

pequeno porte, o item mais importante, em 2009, foi “madeira serrada ou fendida” (com 

3,7%) e o de “obras de mármore e granito” (3,5%). 

Em relação ao destino das exportações, os países da União Europeia 

representaram 20,8% de participação para as microempresas e 18,8% para as pequenas; os 

Estados  nidos e  anad  representaram 13,9% para as micro e 14,6% para as pequenas; 

América Latina e Mercosul representaram cerca de 40% do total; e países da  sia- ac fico e 

demais participaram em 25% nas exportações das MPEs, conforme Gráfico 14.  

intensivos em trabalho, que acumularam perda de 6 p.p. na pauta nos últimos cinco anos. Os

produtos de origem agrícola também perderam participação, mas de forma bem menos intensa,

com redução de apenas 2 p.p. no período. Em contrapartida, cresceu a participação dos produtos

minerais, dos bens manufaturados de fornecedores especializados, dos produtos intensivos em

P&D e das manufaturas intensivas em economias de escala, embora em todos os casos os ganhos

não tenham sido muito expressivos (não mais do que 2 p.p.).

2.8. Dinamismo do mercado mundial

A maior parte dos produtos exportados pelas MPEs nos últimos anos tem dinamismo intermediário,

ou seja, registraram um crescimento do comércio mundial próximo da média. Em 2009 esses

produtos responderam por cerca de 60% das exportações dessas empresas. No restante da

pauta, o destaque fica com os produtos pouco dinâmicos – ou seja, aqueles cujo comércio mundial

teve crescimento positivo, mas bem abaixo da média –, que representaram quase 30% das

exportações das MPEs. Os produtos cujo comércio cresceu de forma mais acelerada, os chamados

dinâmicos e muito dinâmicos, tiveram participação pouco significativa na pauta (de pouco mais

de 6%), e apenas 2,5% dos produtos registraram queda do comércio mundial (bens em

decadência).

Gráfico 2.9

DISTRIBUIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DAS MPES SEGUNDO A

INTENSIDADE DE USO DOS FATORES DE PRODUÇÃO (2009)

(EM %)

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE, IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas) e OCDE.
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Gráfico 14 – Distribuição das exportações das MPEs por blocos econômicos de destino - 2009 (em %). 

Fonte: Altoé e Duarte, 2010. 

 

As exportações das microempresas tiveram como origem, em mais de 80% dos 

casos, cinco unidades da federação (UFs): São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 

Paraná e Santa Catarina, conforme Gráfico 15.  

 

 

Gráfico 15 – Distribuição do valor exportado pelas MPEs segundo UFs selecionadas - 2009 (em %). 

Fonte: Altoé e Duarte, 2010. 

 

Em conjunto, representaram cerca de 78% do valor total exportado; em relação  s 

pequenas, mais de 90% delas e cerca de 75% do valor exportado, também apresentou 

concentração nos cinco estados citados (ALTOÉ; DUARTE, 2010). 

percentuais de 13,9%, 14,6% e 10,6% para as micro, pequenas e total das exportações,

respectivamente. Entretanto, os países da América Latina, inclusive o Mercosul, tiveram participação

marcante nas vendas das MPEs, respondendo por cerca de 40% do total tanto para as micro

quanto para as pequenas empresas, ao passo que, para o conjunto das empresas brasileiras, essa

região representou apenas 18% (Gráfico 2.2). Em compensação, os países da Ásia-Pacífico e o

conjunto de demais países tiveram peso bem mais elevado no total brasileiro (cerca de 50%) do

que nas exportações das MPEs (em torno de 25%).

Essas diferenças estão relacionadas ao perfil dos produtos que o país exporta para cada região.

As vendas para a América Latina são tradicionalmente concentradas em produtos manufaturados,

os quais têm peso relativamente mais elevado nas exportações das MPEs. Já para a Ásia-

Pacífico e os demais países, as exportações são majoritariamente de commodities de origem

agrícola e mineral, produtos que têm maior peso na pauta exportadora das empresas de maior

porte. Deve-se destacar também a proximidade geográfica e cultural da América Latina em

relação ao Brasil, o que torna mais fácil o acesso de produtos brasileiros nesses mercados.

Sem contar que o Brasil possui acordos de livre-comércio com praticamente todos os países da

região. Já os mercados da Ásia e dos demais países (como Europa Oriental, África, Oceania)

exigem maior esforço e implicam maiores custos de acesso, custos esses com os quais a

maior parte das MPEs não tem condições de arcar.

Gráfico 2.2

DISTRIBUIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DAS MPES SEGUNDO BLOCOS ECONÔMICOS DE DESTINO (2009)

(EM %)

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).

Pará, Ceará, Bahia, Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco. Vale destacar ainda algumas UFs nas

quais as microempresas tiveram participação destacada no total das exportações do estado em

2009. São os casos de Roraima, onde as microempresas responderam por 4,9% do total exportado,

Acre (0,6%) e Rondônia (0,4%) (vide Tabela 9.b do Anexo II).

A Tabela 2.5 evidencia que o Estado de São Paulo também teve participação dominante entre as

pequenas empresas exportadoras do país em 2009, com 49,9% do número total de firmas e 36,5%

do valor exportado (US$ 637,9 milhões). O Rio Grande do Sul possuía 15,3% das empresas e

13,9% do valor; Paraná, 9,7% das empresas e 8,7% do valor; Santa Catarina, 9,0% e 8,2%; e Minas

Gerais, 8,6% e 7,7% (Gráfico 2.3). Comparativamente a 2008, houve queda tanto do número de

empresas exportadoras quanto dos valores exportados em todos os principais estados. São Paulo

e Rio Grande do Sul registraram as menores reduções do número de empresas (-1,2% e -3,2%,

respectivamente), mas no valor exportado a menor queda se deu em Minas Gerais (-9,6%). No

segundo semestre de 2009 o quadro não apresentou diferenças significativas em relação ao

observado no total do ano, destacando-se mais uma vez a queda relativamente mais baixa das

exportações das pequenas empresas de Minas Gerais.

Os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará e Bahia também merecem destaque pelo

número relativamente elevado de pequenas empresas exportadoras (mais de 90 em 2009) e por

registrarem valores exportados significativos, variando de US$ 31,7 milhões na Bahia até US$

Gráfico 2.3

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR EXPORTADO PELAS MPES SEGUNDO UFS SELECIONADAS  (2009)

(EM %)

Fontes: Secex/MDIC, Rais/MTE e IBGE (PIA e Cadastro Central de Empresas).
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Os dados apresentados nessa seção mostram um cenário positivo para o futuro das 

exportações brasileiras. Entretanto, o Brasil, como país emergente, é um late-mover no 

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

commodities (BARTLETT; GOSHAL, 2000; FLURY; FLEURY, 2007). Para escapar dessa 

situação, o governo poderia incentivar a participação de MPEs que trabalham com produtos 

de maior valor agregado por meio de coopetição dos players (BRANDENBURGER; 

NALEBUFF, 1995), utilizando-se dos benefícios de transpor etapas já galgadas pelos first-

movers.  

Identificar MPEs que tenham obtido sucesso com exportações e os motivos que as 

levaram a esses resultados é relevante para esta dissertação. Se as atividades de marketing 

influenciam positivamente a performance de exportação (CAVUSGIL; ZOU, 1994), entender 

quais as atividades realizadas e como elas foram desenvolvidas pode contribuir não apenas 

para a análise do fenômeno, do ponto de vista acadêmico, mas indicar possíveis caminhos 

para que Governo e empresas fortaleçam essa atividade e a economia nacional, em 

decorrência. 
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4 ATIVIDADES DE MARKETING 

 

 

As atividades de marketing de uma empresa influenciam diretamente a sua 

performance de exportação (CAVUSGIL; ZOU, 1994). Entender de que forma esse fenômeno 

ocorre, especialmente em MPEs é um dos objetivos deste estudo. Para tanto, cabe entender a 

conceituação teórica sobre marketing, considerando o escopo internacional. Este capítulo 

apresenta uma evolução teórica dos conceitos sobre marketing, explora marketing 

internacional, as estratégias de marketing global (GMS), concentrando-se no marketing ligado 

à exportação, e o empreendedorismo, por meio do entendimento sobre Marketing 

Empreendedor (EM). Dessa forma, são apresentados os principais conceitos que darão 

sustentação aos objetivos, hipóteses e análises desta dissertação. 

 

 

4.1 CONCEITUAÇÃO DE MARKETING 

 

Antes de iniciar a análise sobre as atividades de marketing, deve-se definir o 

conceito de marketing. Cabe destacar, que essa não é uma tarefa fácil, até porque não existe 

um consenso nas definições. Conforme os estudos de Cooke, Rayburn e Abercrombie (1992), 

após 80 anos de educação formal em marketing e de pensamentos sobre o tema, não existe 

uma definição adotada como única.  

Cooke, Rayburn e Abercrombie (1992) realizaram um estudo histórico, sobre as 

escolas de pensamento de marketing criadas entre 1920 e 1989, e identificaram quatro 

principais: da utilidade econômica, do consumidor, societal e gerencial (COOKE; 

RAYBURN; ABERCROMBIE, 1992). 

O primeiro ponto de vista é o da análise da utilidade econômica, segundo o qual 

estudiosos voltaram sua análise ao canal de distribuição, desde a matéria-prima até a oferta de 

bens e serviços aos consumidores finais. A ênfase estava na satisfação das necessidades a 

partir das transações. Como principais suportes a essa definição pode-se citar: “(...) que 

marketing é o desempenho das atividades de um negócio, direcionado para, e que interfere no 

fluxo de mercadorias e de serviços, do produtor para o consumidor ou usuário” (AMA, 1948). 

McNair et al. (1957) citam também: 

(…) marketing a range todas as atividades de neg cio  ue envolvem escoamento de 

mercadorias e serviços, desde os produtores aos fabricantes, chegando aos 

consumidores. Todos os passos pelos quais os bens evoluem na direção do 
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consumidor final dizem respeito ao marketing. Isso é especialmente verdadeiro nos 

momentos em que se dá uma transação (MCNAIR et al., 1957, p. 1). 

  

Essas definições foram complementadas pela AMA - American Marketing 

Association (1960): “ arketing é o resultado do desempenho das atividades dos negócios que 

direcionam o fluxo de mercadorias e de serviços dos produtores aos consumidores e usuários” 

(AMA, 1960). 

O segundo ponto de vista, da análise dos consumidores (compradores), sugere 

uma definição baseada na insatisfação dos mesmos com produtos, serviços e organizações e 

de uma preocupação do governo em protegê-los legalmente de empresas e, ou profissionais 

inescrupulosos, que favoreciam uma visão materialista do mundo. Essa insatisfação decorria, 

conforme Cooke, Rayburn e Abercrombie (1992), das seguintes visões: 1. O sistema de 

marketing não respondia adequadamente às necessidades dos consumidores; 2. Os praticantes 

do marketing eram inescrupulosos; 3. As promessas não eram confirmadas pela performance 

dos produtos; 4. Consumidores desejavam aumento na qualidade dos produtos; 5. 

Preocupação crescente com produtos perigosos e inseguros que entravam no mercado, 

especialmente eletrônicos e brinquedos; 6. Preocupação com propaganda enganosa, 

embalagens e rótulos inadequados (que poderiam conduzir à compra de um produto não 

exatamente como o exposto). Como exemplo sobre essa tendência, observa-se a definição 

elaborada por Oxenfeldt (1966): 

(...) marketing consiste de quatro atividades gerais: 1. Identificar e selecionar o tipo 

de cliente que a empresa quer conquistar, aprendendo quais são suas necessidades e 

desejos; 2. Desenvolver produtos e serviços que a empresa possa vender, de forma 

lucrativa, de acordo com os desejos dos clientes; 3. Persuadir consumidores a 

adquirirem suas ofertas; 4. Armazenar, transportar e expor as mercadorias depois de 

deixarem a fábrica (OXENFELDT, 1966, p. 5). 
 

Complementando esta visão, Star et al. (1977) comentam sobre marketing:  

(…) é o processo pelo qual uma empresa, instituição ou organização: 1. Selecionam 

os mercados ou os alvos desejados; 2. Estimam as necessidades e desejos desse 

público-alvo, e 3. Gerenciam seus recursos para satisfazer as necessidades e desejos 

desses consumidores (STAR et al., 1977, p. 7). 
 

A terceira linha de pensamento refletia o ponto de vista societal, segundo o qual, o 

marketing teria uma responsabilidade mais ampla em relação à sociedade (macromarketing), 

ligada à satisfação de desejos e necessidades por meio de bens, serviços ou ideias. Essa 

evolução em termos de abordagem resgatava a imagem desgastada pela escola de pensamento 

anterior. Para Cunningham e Cunningham (1981), a abordagem societal envolvia três 

funções: 1. Como uma rede de informação, seria capaz de conhecer e entender necessidades e 

desejos dos consumidores; 2. Propiciar uma rede de distribuição eficaz para produtos e 
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serviços; 3. Centralizar as funções de troca, desde os estoques até os sistemas de pagamento. 

Uma definição representativa dessa linha de pensamento  : "(…) marketing é a entrega do 

padrão de vida para a sociedade” (  Z R, 1947 apud COOKE; RAYBURN; 

ABERCROMBIE, 1992). Somando-se a ela, Pyle (1931) comenta que marketing considera 

uma fase dos negócios, na qual os desejos humanos são satisfeitos pela troca de mercadorias e 

serviços por algo que seja monetariamente valioso para os mesmos.  

O quarto ponto de vista é identificado como gerencial ou de micromarketing; 

voltado à gestão da empresa e de organizações (incluindo públicas e sem fins lucrativos), 

associado ao desenvolvimento de produto, precificação e estratégias que proporcionem lucro 

às firmas, onde a gestão da demanda mostra-se como chave. Como definição, pode-se citar 

que marketing é uma combinação de atividades voltadas a gerar lucro pela identificação, 

criação, estímulo e satisfação das necessidades ou desejos de um determinado segmento de 

mercado (ELDRIDGE, 1970). 

Pode-se observar, então, a evolução das abordagens caminhando para definições 

que combinam diferentes pontos de vista. Segundo Kotler (1991), o foco do marketing muda 

das transações para a construção de relacionamentos. Essa constatação advém do fato de que 

nem todas as definições sobre marketing se encaixam em uma das quatro abordagens citadas 

anteriormente. Nesse sentido, as próprias definições elaboradas por Philip Kotler se 

modificam de forma clara entre a década de 90 e a de 2000. Em 1991 o autor elaborou a 

seguinte redação para explicar o que é marketing:  

Um processo gerencial e social, pelo qual indivíduos ou grupos satisfazem 

necessidades e desejos, a partir da criação e troca de produtos de valor para ambos 

(KOTLER, 1991). 
 

Já em 2000 pode-se identificar a inclusão do termo societal, da palavra livre (o 

que torna as trocas mais amplas, não apenas produto por valor monetário, mas também uma 

ideia, por uma satisfação pessoal), além de destacar o termo serviços (não apenas este em si 

mesmo, mas como um valor adicionado às ofertas). A definição de marketing passa a adotar 

seguinte expressão: 

É um processo societal, pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e 

desejam, por meio da criação, oferta e livre troca de produtos e serviços de valor 

para ambos (KOTLER, 2000). 
 

Entretanto, havia a necessidade de evoluir para um conceito mais amplo, 

mudando do ponto de vista do consumidor para o dos stakeholders. Surge, então, o ponto de 

vista dos públicos de interesse, ou seja, daqueles que têm interesse na empresa em suas 

ofertas e práticas de mercado, bem como daqueles que, de alguma forma, são influenciados 
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(ou afetados) por elas, tais como proprietários, diretores, gerentes, funcionários, concorrentes, 

comunidades locais, clientes, imprensa, agências e administradores governamentais, 

intermediários financeiros, sindicatos, fornecedores e grupos ativistas entre outros (ROCHA; 

GOLDSCHMIDT, 2010).  

Nesse sentido, utilizando como referência dados da AMA, chega-se a uma 

evolução para uma definição de marketing, que aborda tanto o micro, como o 

macromarketing: “marketing   uma função organizacional e um con unto de processos para 

criação, comunicação e entrega de valor para compradores e pelo gerenciamento do 

relacionamento com compradores, de modo a beneficiar a organização e seus stakeholders" 

(AMA, 2004). Pela definição fica também clara a importância do marketing como função e 

como atividade da firma, no sentido de atingir resultados sustentáveis (GUNDLACH; 

WILKIE, 2009). 

Frente a um mundo globalizado e em constante mudança é natural que as 

disciplinas, que desenvolvem conhecimento e procuram explicar os fenômenos, também se 

ajustem aos novos tempos. Com o marketing não poderia ser diferente. A fim de buscar 

algum consenso para própria definição da disciplina, autores e instituições têm aprimorado 

suas interpretações, como no caso da definição elaborada pela AMA, segundo a qual 

“marketing é uma atividade, um conjunto de instituições e de processos para criação, 

comunicação, entrega e troca de ofertas de valor para consumidores, clientes, sócios e 

sociedade" (AMA, 2007).  

Diante dessas várias definições históricas e interessado no que seria o futuro do 

marketing e nas tendências aparentes, Donald Lehmann, pesquisador do Marketing Science 

Institute (MSI), publicou em 2002 os resultados de uma pesquisa para identificar quais seriam 

os temas de estudo dos próximos dois anos, a partir do que os mercadólogos entendiam como 

áreas em que mais havia falta de informação. A pesquisa, de caráter empírico, refletindo as 

preocupações da gerência, apresentou os temas de maior atenção dos profissionais de 

marketing, partindo de uma retrospectiva desde 1994, chegando a uma projeção de 

tendências, à época, até 2004. Pode-se verificar, no Quadro 5, os pontos mais destacados em 

ordem de importância, conforme resposta dos entrevistados, que refletem uma preocupação, 

até hoje frequente na área de marketing, no que tange à avaliação dos resultados das ações e 

de sua contribuição financeira para os resultados da companhia; em outras palavras, sobre 

como melhor avaliar a produtividade dos investimento de marketing e o retorno sobre o 

investimento (LEHMANN, 2002). Esta preocupação também faz parte desta dissertação, na 

medida em que importa compreender como as atividades de marketing e os respectivos 
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investimentos influenciam os resultados da exportação. Cabe destacar, que Marketing Global 

aparece pela primeira vez, entre 1996 e 1998, como tema a ser pesquisado. Desde então, o 

tema não aparece de forma destacada, talvez por ter se tornado uma preocupação do dia a dia 

dos executivos, com estudos e pesquisas cada vez mais frequentes à disposição, direcionando-

se para temas específicos, dado que o escopo global está subentendido. 

 

Pontos de 

preocupação 

(em ordem de 

importância) 

1994-1996 1996-1998 1998-2000 2000-2002 2002-2004 

 

1 

Lançamento 

de produtos 

de forma 

satisfatória 

Consumidores 

e clientes 

Métricas de 

marketing e de 

performance 

E-business, 

e-commerce 

e impacto da 

internet 

 

Produtividade 

de marketing 

(RSI) 

 

2 

Orientação 

para mercado 

Inovação, 

novos produ-

tos e mercados 

Entender a 

experiência do 

cliente 

Métricas e 

medição de 

performance 

 

Marcas e sua 

construção 

 

3 

Relaciona-

mento com 

clientes 

Tecnologia de 

informação e 

novas mídias 

 

Marketing e 

internet 

Construção 

de marca 

Gestão de 

clientes 

 

4 

Tecnologia 

da informa-

ção e vias de 

informação 

 

Gestão de 

marketing de 

organizações e 

de processos 

Marketing de 

relaciona-

mento 

Gestão do 

relaciona-

mento com 

cliente 

Crescimento, 

inovação e 

novos 

produtos 

 

5 

Engenharia 

de marketing 

e generaliza-

ção empírica 

 

Marketing 

global 

Gestão de 

marcas: brand 

equity e gestão 

de produto 

Acúmulo e 

uso de co-

nhecimento 

de marketing 

Entendimento 

dos clientes 

 

6 

Uso gerencial 

da 

informação 

Uso gerencial 

da informação 

e de pesquisa 

de marketing 

Inovação de 

marketing: 

desenvolvimen

to de clientes e 

de produtos 

 

Novos 

produtos e 

inovação 

O papel do 

marketing 

 

7 

Brand equity 

e gestão de 

produto 

Brand equity, 

valor de 

produto e 

gestão de 

marca 

 

Gestão do 

conhecimento 

de marketing 

Comunica-

ção 

Coleta, 

interpretação e 

uso da 

informação 

Quadro 5 – Tendências-chave em pesquisa de marketing de acordo com o MSI. 

Fonte: Lehmann (2002). 

 

O final de 2007 trouxe a projeção de uma crise econômica mundial, que se 

fortaleceu em 2008 e ainda deixou traços no início de 2011. Essa fase trouxe consigo diversas 
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incertezas ao mercado e aos profissionais de marketing.  

Day, Howland e Parayre (2009) comentam que o marketing (disciplina e função 

gerencial) cresceu em uma era de moderada incerteza, que permitia certa eficácia nas 

metodologias de predição do futuro. As atividades que envolviam o composto de marketing 

eram envoltas por modelos táticos. Entretanto, a globalização trouxe não apenas novas 

variáveis para serem analisadas, como aumentaram os riscos e as incertezas envolvidas. Nesse 

sentido, esse driver externo tem obrigado empresas e profissionais a adaptarem-se a um novo 

modo de pensar e de reagir, a fim de responderem às demandas globais.  

Isso não se restringe ao porte das empresas, ao mercado-alvo ou ao grau de 

atuação internacional: tanto pequenas como grandes empresas, que visam consumidores finais 

ou compradores industriais, sejam locais ou globais, são atingidas por essa nova realidade 

(DAYS; HOWLAND; PARAYRE, 2009). Para auxiliar os mercadólogos a entenderem essas 

incertezas e suas implicações para o marketing, a AMA (2009) desenvolveu um estudo de 

cenários para identificar as principais forças que norteariam o futuro das atividades de 

marketing de 2008 a 2015. Para uma empresa, a vantagem de utilizar a metodologia de 

construção de cenários reside na possibilidade de antever situações potencialmente favoráveis 

ou desfavoráveis no ambiente e responder a elas por meio de adaptação. Entre algumas 

possíveis contribuições da metodologia, pode-se citar a antecipação de tendências, a 

adaptação às condições de mudanças do ambiente, contenção de ameaças, identificação de 

oportunidades, lançamento de inovações, superação da concorrência e aumento de receitas e 

lucros (AMA, 2009).  

Após um processo de priorização, que partiu de 80 variáveis, chegou-se a duas 

metavariáveis denominadas: 1. Modelo organizacional: que considera como os negócios vão 

se organizar, a importância das alianças e dos parceiros na cadeia de valor – se as estruturas 

organizacionais serão hierárquicas tradicionais, autossuficientes, com sistemas fechados ou 

representadas por estruturas mais dinâmicas, altamente pulverizadas e representativas de um 

modelo de rede aberta; 2. Disponibilidade ampla de recursos sistêmicos ampla: que representa 

a incerteza a respeito da existência ou escassez de oportunidades e recursos, baseados em 

variáveis como clima econômico, novos mercados, criação de valor e mobilidade de recursos, 

entre outros (AMA, 2009).  

No que tange à primeira metavariável, modelo organizacional, parte das incertezas 

referem-se à possibilidade ou não de uma empresa tradicional (com sistema fechado e 

hierarquizado) ser capaz de se adaptar e sobreviver em um cenário projetado para 2015. Os 

defensores entendem que a longevidade desse tipo de empresa no mercado é um sinal 
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favorável, pois sua adaptação advém de funções coordenadas ou matriciais e de priorização de 

seus processos operacionais. Os céticos consideram que esse modelo está superado e que 

muitas empresas sobrevivem graças a uma força inercial do mercado, que revela um traço 

característico, que sinaliza falta de capacidade para aceitar mudanças e adaptações; esse 

modelo tende a ser superado por empresas que atuam por meio de modelos abertos, que 

priorizam redes, resultando em um modelo organizacional mais flexível. Um sistema aberto 

permite que a informação flua dentro e fora da empresa. Com uma rede aberta, torna-se 

possível acessar diversos recursos e habilidades não disponíveis aos sistemas fechados. Casos 

de sucesso como da Cisco e da Apple ilustram as vantagens do modelo. Por outro lado, os 

resultados questionáveis de mais da metade da alianças e joint ventures, somados aos 

inúmeros problemas de controle, monitoramento, contábeis e conflito de interesse, 

desestimulam o uso desse modelo. Os first-movers tiveram a vantagem de se posicionarem 

primeiro e obterem vantagens junto aos melhores parceiros, fato que não se repetiu para 

vários seguidores, levando a crer que este é mais um modismo de gestão, que será superado 

(AMA, 2009). 

Quanto à segunda metavariável, disponibilidade de recursos, pode-se esperar para 

2015, na melhor das hipóteses, um fortalecimento do clima econômico, com a retomada da 

confiança e do otimismo, aumento dos fluxos de crédito para estimular a economia e um 

avanço do processo de globalização. Em um cenário otimista, os lucros vão aumentar, os 

mercados vão crescer, o que minimizará uma competição agressiva, com reflexos negativos 

nas margens de lucratividade. O crescimento a longo prazo levará empresas a focarem 

projetos com horizontes mais amplos, o que potencializa a atuação do profissional de 

marketing como líder estratégico. Mas se os recursos forem escassos, com uma economia 

global enfraquecida, poder-se-á verificar um aumento do protecionismo, mitigando os 

avanços anteriores da globalização. O aumento da competitividade e a pressão dos 

consumidores por menores preços, em função do poder de compra achatado, podem levar à 

perda de lucratividade e a uma mudança de foco para ações de curto prazo, priorizando 

vendas e corte de despesas. Nesse cenário, o mercadólogo perderá importância, ficando mais 

voltado a ações defensivas no mercado, municiando a área de vendas de informações e 

realizando táticas orientadas a resultados de curto prazo (AMA, 2009). 

A partir da combinação dessas variáveis e dos cenários possíveis, foi possível 

desenvolver uma matriz, representada na Figura 3. 
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  Disponibilidade de recursos 
 

  Abundante Escasso 

M
o

d
el

o
 o

rg
an

iz
ac

io
n
al

 
Tradicional/ 

fechada 

A. Guru estratégico 

- Marketing ascendente 

B. Otimizador da cadeia 

de valor 

- Marketing limitado 

Rede  

aberta 

C. Orquestrador da rede 

- Marketing difuso 

D. Facilitador de vendas 

- Marketing subordinado 

 

Figura 3 – Possíveis papéis futuros do marketing. 

Fonte: Day, Howland e Parayre (2009, p. 15). 

 

O primeiro quadrante (A) refere-se ao Guru estratégico; nesse cenário, o Chief 

Marketing Officer (CMO) está no centro do desenvolvimento da estratégia da organização, 

com o departamento de marketing em evidência. Por meio de uma empresa aberta às 

oportunidades de mercado, especialmente em nível global, destaca-se por sua habilidade de 

construir relacionamentos de valor com parceiros locais, representantes do canal e 

consumidores (compradores). A American Express é representativa desse quadrante, porque 

obteve sucesso no passado, mas teve que se adaptar em função do mercado. Apesar das 

alianças estratégicas serem importantes, ela é uma empresa tipicamente hierarquizada. Por 

meio de um modelo mental estabelecido e de escala operacional, a empresa foi capaz de 

prestar seus serviços nos mercados onde se estabeleceu. Dessa forma, sua estratégia é focar-se 

em sua expertise, atuando em mercados não explorados e adquirindo a inovação necessária, 

ao invés de reinventar-se. Para fortalecer suas táticas, recentemente investiu na Ticketmaster 

(empresa de venda de ingressos na área de entretenimento), aliou-se ao Banco Industrial e 

Comercial da China e adquiriu uma empresa especializada em turismo, a Rosenbluth 

International (AMA, 2009).  

O segundo quadrante (B) é representado pelo Otimizador de cadeia de valor; pelo 

fato de que, em um ambiente onde a economia foi afetada negativamente, o foco passa ser a 

redução de custos para manter a empresa competitiva, liderada pelo Chief Operations Officer 

(COO). Nesse sentido, a busca por operações enxutas e resultados das vendas sobressai. Em 

geral, o sucesso está ligado a grandes empresas e marcas, que possuem ofertas confiáveis e de 

custos competitivos. Quanto ao marketing, o elemento preço assume papel de destaque, a fim 

de garantir custos compatíveis com os objetivos da organização. Conforme o estudo da AMA 

(2009), o Walmart pode ser considerado um exemplo desse tipo de modelo. Utiliza uma 

estratégia que envolve vender produtos de qualidade e de marcas reconhecidas, por preço 
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mais baixo possível. Para tanto, reduz seus custos pela utilização de sistemas eletrônicos e de 

armazenamento; negocia diretamente com os fabricantes, eliminando intermediários. É uma 

empresa hierarquicamente organizada e mantém uma relação tradicional entre empregador e 

empregados, para manter sua estratégia de baixo custo. 

 No terceiro quadrante (C) identifica-se o Orquestrador da rede; nesse cenário, a 

internet torna os consumidores mais poderosos, capazes de identificar fontes diversas de 

ofertas para atender a suas necessidades e seus desejos. Ao CMO cabe o papel de entender o 

mercado, antecipar tendências e, como principal articulador da rede, envolver parceiros 

distribuídos globalmente para garantir a entrega de uma oferta de valor para os consumidores 

(compradores); o uso da internet pelas empresas, como aliada, favorece a criação de um canal 

de comunicação de mão-dupla com o mercado. O Grupo Li & Fung, que se autodenomina a 

“empresa n mero um no mundo plano”,   formado por empresas que se focam em três 

diferentes core businesses: exportação, distribuição e varejo. Dessa forma, ele atua com uma 

extensa rede de suprimentos global, com uma escala que possibilita unir diferentes tipos e 

volumes de pedidos de compradores, aos fabricantes mais adequados em relação ao tipo de 

produto específico, de forma a oferecer qualidade e preço competitivo. Sua cadeia de 

suprimentos é pulverizada entre fornecedores localizados em diferentes países, com diferentes 

processos produtivos, a fim de otimizar custos de mão-de-obra, qualidade, minimizar 

barreiras comerciais e custos de transporte (AMA, 2009). Atualmente, possui 80 escritórios 

em mais de 40 economias ao redor do mundo (menos na América do Sul), com mais de 12 

mil fornecedores e 14 mil funcionários, conforme dados disponíveis em seu site corporativo 

(LI & FUNG, 2010). 

O quarto (D) e último quadrante é reservado ao Facilitador de vendas; em um 

cenário pessimista, o mercado global apresenta poucas oportunidades, mas as parcerias 

auxiliam na busca de resultados mais lucrativos. Empresas focam sua atuação em alguns 

mercados, limitam seu core business e fortalecem o papel das áreas de vendas. O CMO perde 

poder e passa a suprir a empresa com informações, análises de mercado e atuar como gestor 

da mídia, além de contratar serviços de consultores, quando necessário. Ao invés de 

estratégias, o foco é dirigido a táticas de curto prazo, orientadas a resultados. Apesar da 

atividade de marketing estar enfraquecida e pulverizada pela empresa, sua principal 

contribuição está em oferecer análises sobre segmentos-chave para companhia, bem como 

monitorar de perto os consumidores e usuários (DAYS; HOWLAND; PARAYRE, 2009). A 

Amazon é o tipo de empresa considerada aberta, contando com seus fornecedores para 

entregar informações, produtos e serviços aos consumidores finais, por meio de um canal de 
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distribuição múltiplo e flexível. Atua também como fornecedora-chave de soluções de vendas 

on-line para empresas como Target, Sears Canadá, Timex Corporation, Lacoste etc. Oferece 

uma plataforma multicanal para que o consumidor tenha acesso a vários produtos, de 

diferentes fornecedores, em único local, sem ter que se mover de um site para outro. Como 

um agregador, independente de seus parceiros, ela provê informação transparente para os 

consumidores, facilitando o processo de comparação e de compra entre múltiplos produtos.  

Apesar da dificuldade em construir cenários, o modelo apresentado pela AMA 

(2009) trata de variáveis que, ao serem combinadas com as características das empresas e 

mercados, podem revelar situações para as quais as mesmas devem se preparar, tentando se 

adequar às diversas possibilidades futuras. Apesar das alternativas representadas pelos quatro 

arquétipos identificados nos quadrantes da Figura 3, esse modelo é de difícil aplicação e 

adequação à análise de MPEs. O modelo que talvez mais se aproxime é o D, em função de 

associar empresas abertas, com estruturas mais flexíveis e em busca de parceiros para troca de 

informações e conhecimento (inerentes à estrutura de MPEs), à pouca disponibilidade de 

recursos no mercado ou pelo menor poder competitivo que estas têm frente a outras de maior 

porte. 

Na tentativa de explicar esses fenômenos futuros, cabe aos pesquisadores buscar 

respostas e explicações. Quanto ao marketing, como campo de estudo, pode-se verificar, por 

meio das definições apresentadas, seu processo histórico evolutivo. Sem perder de vista as 

tendências de mercado, que podem alterar a própria compreensão do papel da disciplina, para 

efeito desta dissertação será adotada a mais recente definição elaborada pela AMA (2007) 

como referência conceitual, segundo a  ual “marketing   uma atividade, um con unto de 

instituições e de processos para criação, comunicação, entrega e troca de ofertas de valor para 

consumidores, clientes, sócios e sociedade” (AMA, 2007).  

É também indispensável resgatar a análise feita no início deste capítulo, que tratou 

da globalização. Em decorrência desse fato, o marketing passou a lidar com variáveis ainda 

mais complexas, que serão tratadas no próximo item, a partir da discussão dos conceitos 

envolvidos no marketing global. 

 

 

4.2 MARKETING GLOBAL 

 

O mercado global se faz presente no dia-a-dia das pessoas, da exposição à 

informação, ao acesso e consumo de produtos. Com a consolidação da tecnologia, 
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especialmente por meio da internet, surgiram consumidores mais poderosos (porque têm mais 

acesso a informações globais) e com liberdade para escolher produtos e serviços oriundos de 

diversas partes do mundo. Atentas a essas tendências, as empresas tiveram que se ajustar e 

mais do que isso, identificaram oportunidades, bem como ameaças, em nível mundial. O 

mundo virou um grande bazar, onde relações B2C, B2B, C2C e C2B são desempenhadas de 

forma a atender necessidades e desejos, com soluções oriundas dos mais diferentes locais 

(KEEGAN, 2005). 

Para entender essa nova realidade do mercado, a disciplina de marketing também 

teve que evoluir e tornar-se global. Como ponto de partida, é indispensável entender que 

marketing, para ser global, não pressupõe que uma empresa precisa oferecer soluções a todos 

os países do mundo; igualmente, deve estar apta a identificar oportunidades e ameaças 

globalmente, de forma a ampliar seu horizonte de ação (JAIN, 1989; KEEGAN, 2005). 

Entretanto, a decisão sobre como abordar mercados globais tem sido debatida 

desde a década de 1960, confrontando opiniões a respeito de duas abordagens de gestão de 

marketing internacional (THEODOSIOU; LEONIDOU, 2003): a primeira, baseada no 

conceito de padronização, apoia-se na ideia de que existe uma convergência de necessidades e 

preferências entre os consumidores (LEVITT, 1983; OHMAE, 1985) e a segunda, no conceito 

de adaptação das ofertas, apoia-se na percepção de que existem diferentes preferências, poder 

de compra e características culturais (JAIN, 1989; TERPSTRA; SARATHY, 2000); 

entretanto, desde Buzzell (1968) não se chegou a um consenso. De um lado, os defensores da 

padronização apresentam argumentos favoráveis, como economia de escala, características 

similares entre pessoas ao redor do mundo, construção de marcas globais de forma 

consistente, existência de segmentos de mercado com necessidades equivalentes em vários 

lugares do mundo e ganhos com a curva de experiência (BUZZELL, 1968; SORENSON; 

WIECHMANN, 1975; LEVITT, 1983; DOUGLAS; CRAIG, 1986; AAKER, 2001). Por 

outro lado, acredita-se que a padronização além das fronteiras seja inviável (KILLOUGH, 

1978), sendo dependente do tipo de produto e indústria (QUELCH; HOFF, 1986; WIND; 

DOUGLAS, 1987), do tipo e características da organização e do mercado-alvo (QUELCH; 

HOFF, 1986; JAIN, 1989). Uma abordagem alternativa é a contingencial, segundo a qual, a 

decisão de padronizar e adaptar faz parte de um processo decisório contínuo, que pode variar 

em função da situação, das especificidades do mercado, do processo evolutivo e do impacto 

nos resultados em mercados internacionais (QUELCH; HOFF, 1986; JAIN, 1989; 

CAVUSGIL; ZOU, 1994).  

Nesse sentido, um ponto que deve ser destacado refere-se à habilidade de pensar 
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globalmente e agir localmente, adaptando ou não seu mix de marketing, de acordo com cada 

situação, que pode envolver desde a embalagem, passando pela marca, posicionamento do 

produto, até serviço agregado, entre outros aspectos. Uma referência clara sobre a importância 

de atuar globalmente refere-se ao mercado norte-americano que, mesmo sendo responsável 

por 25% do mercado mundial para produtos e serviços, só encontrará oportunidades para 

crescer se voltar-se para o restante do mundo. Este fato se repete em diversos mercados de 

destaque, como o japonês e o alemão, entre outros. Keegan (2005) comenta que o mercado 

automotivo demonstra, apesar da atenção às variáveis globais, que algumas vezes a principal 

ameaça pode vir de seu próprio ambiente interno (país de origem). Com a crise financeira, 

impulsionada pela venda de títulos sem lastro na economia, diversos setores dos EUA 

entraram em recessão, especialmente o automotivo e de construção civil. Por outro lado, na 

tentativa de ganhar market share global, a Toyota descuidou-se de valores centrais, que a 

levaram ao sucesso e acabou por enfrentar prejuízo financeiro e de imagem por conta dos 

recalls. Mesmo em mercados onde o problema (alto número de recalls) não ocorreu, a 

imagem de marca foi também afetada (KEEGAN, 2005). Antes dessa recessão, os EUA 

dominavam a lista de empresas globais publicada pela Forbes (2008). Nesse ano houve um 

número menor de empresas americanas fazendo parte da lista das 2000 maiores. Por outro 

lado, China, Índia e Brasil começaram a se destacar: a Índia, por exemplo, incluiu 48 

empresas nessa lista em 2008.  

 

Tabela 5 – The Global 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Forbes (2010). 

 

RAN K  COMPAN Y  COUN TRY  IN D US TRY  
S ALES 

($ B IL)  

PRO F ITS 

($ B IL)  

ASSE TS 

($ B IL)  

MAR KE T 

VALU E 
($ B IL)  

1 
JPMorgan 

Chase 
United States Banking 115.63 11.65 2,031.99 166.19 

2 
General 

Electric 
United States Conglomerates 156.78 11.03 781.82 169.65 

3 
Bank of 
America 

United States Banking 150.45 6.28 2,223.30 167.63 

4 ExxonMobil United States 
Oil & Gas 

Operations 
275.56 19.28 233.32 308.77 

5 ICBC China Banking 71.86 16.27 1,428.46 242.23 

6 
Banco 

Santander 
Spain Banking 109.57 12.34 1,438.68 107.12 

7 Wells Fargo United States Banking 98.64 12.28 1,243.65 141.69 

8 
HSBC 

Holdings 

United 

Kingdom 
Banking 103.74 5.83 2,355.83 178.27 

8 
Royal Dutch 

Shell 
Netherlands 

Oil & Gas 

Operations 
278.19 12.52 287.64 168.63 

10 BP 
United 

Kingdom 
Oil & Gas 
Operations 

239.27 16.58 235.45 167.13 
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http://www.forbes.com/lists/2010/18/global-2000-10_The-Global-2000_MktVal.html
http://www.forbes.com/lists/2010/18/global-2000-10_The-Global-2000_MktVal.html
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http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=2326618
http://finapps.forbes.com/finapps/jsp/finance/compinfo/CIAtAGlance.jsp?sedol=B1G1QD8
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Em 2010, com a recuperação econômica de vários países, observou-se a retomada 

do primeiro lugar por uma empresa norte-americana, a presença da China em quinto lugar e o 

destaque para Índia, com 56 empresas. A primeira empresa brasileira surgiu na 17ª. posição; 

O Brasil chegou a um total de 33 na lista da Forbes.  

Como apresentado na Tabela 5, pode-se observar, a título de ilustração, as dez 

primeiras empresas da Forbes, analisadas a partir de um ranking que considera vendas, lucros, 

ativos e valor de mercado, com destaque para o JPMorgan Chase, que saiu de quarto lugar em 

2008 para o topo da lista (FORBES, 2010). 

Os resultados apresentados dependem diretamente das estratégias das empresas, 

mas devem levar em consideração o estilo de gestão desenvolvido por cada uma delas, que 

guarda traços fortes com a própria cultura dos países de origem. Considerando-se, então, que 

empresas são formadas e geridas por pessoas, os valores dos administradores determinam a 

forma com que as mesmas realizam seus negócios e atuam no mercado. Assim, a gestão do 

marketing com foco internacional destaca a relevância que o escopo das atividades assume, 

ampliando o horizonte para identificação de oportunidades além do mercado doméstico: aqui 

surgem pontos nos quais há convergências e divergências em relação aos programas de 

marketing, estratégias e especialmente aos ambientes de negócios. Do ponto de vista da 

orientação gerencial para gestão do marketing global, deve-se levar em consideração as 

características das empresas, seus recursos e seus objetivos em relação a mercados globais, 

assim como os estágios envolvidos em direção ao mercado global (SOLBERG, 1997; 

CATEORA; GRAHAM, 1999; KEEGAN; GREEN, 2008). A fim de melhor esclarecer os 

estágios evolutivos do marketing rumo ao marketing global, pode-se identificar cinco deles, 

que não necessariamente acontecem sequencialmente, nem mesmo de forma completa, 

podendo variar em função dos macro e micro ambientes de cada país: 1. Marketing 

doméstico; 2. De exportação; 3. Internacional; 4. Multinacional; 5. Global (KOTABE; 

HELSEN, 2000). 

O marketing doméstico apresenta foco no mercado local, atendendo à demanda 

interna, e enfrentando a concorrência local; as decisões são tomadas conforme decisão e 

estratégias da matriz, com orientação etnocêntrica (KEEGAN; GREEN, 2008). Marketing de 

exportação é geralmente motivado por pedidos oriundos do exterior, não necessariamente em 

função das estratégias e esforços da empresa para sua promoção no exterior; muitas vezes, em 

função das limitações do mercado local (forte concorrência, baixa demanda etc.) há 

motivação para buscar novas oportunidades no exterior. Em geral, as decisões em relação às 

atividades e estratégias são centralizadas e a orientação é etnocêntrica (HOFSTEDE, 1987). 
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Com o aumento do comprometimento com a operação internacional, o marketing 

internacional é adotado para oferecer maior independência em termos de adaptação e atenção 

às necessidades externas, com as decisões ainda presas à matriz, mas com uma orientação 

policêntrica (KEEGAN; GREEN, 2008). O próximo estágio caracteriza-se como marketing 

multinacional; nele, ocorre maior independência das subsidiárias, que gerem o composto de 

marketing conforme necessidades regionais, beneficiando-se de economias de escala, 

padronização regional e otimização de recursos (QUELCH; HOFF, 1986; JAIN, 1989). Nesse 

estágio identifica-se uma orientação regiocêntrica, conforme analisam Keegan e Green 

(2008). No último estágio, o de marketing global, a companhia adota uma visão mundial, com 

uma estrutura hierárquica que vai além da tradicional, como destacado por Bartlett e Ghoshal 

(1989), desenvolvendo as operações em vários países, aproveitando oportunidades para 

obtenção de vantagem competitiva e ganhos globais por meio de transferência de produtos, 

conhecimento etc. A orientação da empresa deve ser geocêntrica que, de acordo com Keegan 

e Green (2005), significa entender que mercados ao redor do mundo possuem similaridades e 

diferenças, resultando em uma estratégia capaz de reconhecer essas variáveis e beneficiar-se 

das oportunidades, por meio da transferência de experiência, produtos, pesquisa, 

desenvolvimento e apelos, além de adaptar-se às necessidades locais (PORTER, 1990). 

Após o entendimento dos possíveis estágios do marketing global, chega-se ao 

foco desta dissertação. Reconhecendo as possíveis limitações competitivas das MPEs rumo a 

mercados externos, identifica-se como estágio mais provável delas, no que tange à gestão do 

marketing, o de marketing de exportação. Cabe então entender quais as estratégias utilizadas 

para competir nesses mercados, que serão exploradas no item 4.3. 

 

 

4.3 ESTRATÉGIAS DE MARKETING GLOBAL 
 

Para Zou e Cavusgil (2002), Global Marketing Strategy (GMS) é definida como 

“o grau em que uma empresa globaliza suas ações de marketing em vários países por meio da 

padronização das variáveis do marketing mix, da concentração e da coordenação das 

atividades de marketing e da integração de ações competitivas entre os países”. Para entender 

os conceitos sobre GMS é indispensável descrever sua direta ligação com os conceitos de 

estratégia global dado que, para a firma, as atividades de GMS devem estar diretamente 

relacionadas com as escolhas estratégicas da mesma. Segundo os autores, GMS tem um efeito 

positivo na performance da empresa em mercados globais (ZOU; CAVUSGIL, 2002). 
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Entretanto, existe uma variação grande de definições sobre GMS (COUTO; VIEIRA; 

BORGES-TIAGO, 2005).  

Zou e Cavusgil (2002) sugerem três principais perspectivas para conceituar GMS: 

1. Padronização, que é consistente com ideia da existência de culturas convergentes, com 

desejos similares, que podem ser atendidas por uma mesma oferta; essa perspectiva reconhece 

a capacidade das empresas de exercerem suas vantagens competitivas por meio de 

simplificação e economia de escala (LEVITT, 1983; JAIN, 1989; SAMIEE; ROTH, 1992; 

LAROCHE et al., 2001); 2. Configuração-coordenação, que foca as atividades de valor na 

cadeia produtiva e explora a sinergia existente entre o país da matriz e os países das 

subsidiárias (PORTER, 1986; CRAIG; DOUGLAS, 2000); 3. Integração, relacionada à forma 

como as ações são planejadas e executadas entre os mercados (BIRKINSHAW; MORRISON; 

HULLAND, 1995; ZOU; CAVUSGIL, 1996). O Quadro 6 apresenta essas três perspectivas, 

conforme sua lógica de raciocínio, variáveis envolvidas, antecedentes considerados e os 

efeitos de sua aplicação. 

 

PERSPECTIVA LÓGICA VARIÁVEIS ANTECEDENTES EFEITOS 

Padronização Economia de 

escala 

Baixo custo 

Simplificação 

Os 4 elementos do 

marketing mix 

Culturas 

convergentes 

Demanda similar 

Baixa barreira de 

negociação (trocas) 

Avanços 

tecnológicos 

Orientação da firma 

Eficiência 

Consistência 

Transferência 

de ideias 

Configuração-

coordenação 

Vantagem 

comparativa 

Interdependência 

Especialização 

Concentração de 

atividades na cadeia de 

valor 

Coordenação das 

atividades na cadeia de 

valor 

Baixa barreira de 

negociação (trocas) 

Avanços 

tecnológicos 

Orientação da firma 

Experiência 

internacional 

Eficiência 

Sinergia 

Integração 

 

 

 

 

 

Subsídio cruzado 

Movimentação da 

competição 

Racionalização 

 

 

Movimentos 

competitivos integrados 

Participação em 

mercados globais 

 

 

Baixa barreira de 

negociação (trocas) 

Orientação da firma 

Experiência 

internacional 

Mercados integrados 

Eficácia 

competitiva 

Alavancagem 

competitiva 

 

 

Quadro 6 – Principais perspectivas em GMS. 

Fonte: Adaptado de Zou e Cavusgil (2002, p. 41). 

 

 

A partir dessas três perspectivas, Zou e Cavusgil (2002) desenvolveram um 

desdobramento para oito dimensões, a fim de conceituar GMS de forma mais abrangente, 

como representado na Figura 4. 
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Figura 4 – Ampla definição de GMS. 

Fonte: Zou e Cavusgil (2002, p. 43). 

 

As oito dimensões descritas que explicam GMS são caracterizadas da seguinte 

forma, conforme Quadro 7: 1. Padronização de produto: grau de padronização do produto nos 

países; 2. Padronização de comunicação: grau de padronização da comunicação desenvolvida 

nos países; 3. Padronização de distribuição (estrutura de canais): grau de padronização da 

estrutura de canais nos países; 4. Padronização de preço: grau em que a empresa utiliza o 

mesmo preço nos países; 5.  Concentração das atividades de marketing: o quanto as atividades 

de marketing da empresa, incluindo o desenvolvimento da campanha de comunicação, a 

decisão de preço, as atividades de distribuição e de serviços pós-venda, são deliberadamente 

desempenhadas num único país ou em poucos países; 6. Coordenação das atividades de 

marketing: o quanto as atividades de marketing em diferentes países, incluindo o 

desenvolvimento da campanha de comunicação, a decisão de preço, as atividades de 

distribuição e de serviços pós-venda, são planejadas e executadas de forma interdependente 

em escala global; 7. Participação no mercado global: o grau em que a empresa possui 

operações de marketing nos principais mercados do mundo; 8. Integração das ações 

competitivas: o grau em que as ações competitivas de marketing são interdependentes em 

diferentes países.  

As quatro últimas dimensões apresentam uma visão de maior complexidade sobre 

a atuação em mercados globais. Quando se considera a perspectiva de configuração-

coordenação deve-se levar em conta, por exemplo, a concentração de atividades e a 

coordenação das mesmas na cadeia de valor; em relação à de integração, consideram-se 

movimentos competitivos integrados e participação em mercados globais. Essas duas 

perspectivas são muito avançadas para realidade de empresas de micro e pequeno porte, que 
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na maioria estão em estágio de internacionalização inicial, qual seja a exportação, envolvendo 

um ou poucos mercados de destino e com limitações competitivas claras frente a empresas 

multinacionais (MNCs). 

 

Dimensões de GMS Definição 

Padronização de produto Grau de padronização do produto entre países 

 

Padronização da 

comunicação 

Grau de utilização do mesmo mix de comunicação entre países 

 

Padronização da distribuição Grau de utilização da mesma estrutura de canal de distribuição entre 

países 

 

Padronização de preço Grau de utilização da mesma precificação entre países 

 

Concentração das atividades 

de marketing 

Extensão na qual as atividades de marketing da empresa, incluindo 

desenvolvimento de campanhas promocionais, decisões de preço, 

distribuição e pós-venda são desempenhadas em função do local, são 

deliberadamente desenvolvidas em um ou poucos países 

 

Coordenação das atividades 

de marketing 

Extensão na qual as atividades de marketing da empresa em 

diferentes países, incluindo desenvolvimento de campanhas 

promocionais, decisões de preço, distribuição e pós-venda são 

desempenhadas em função do local, são planejadas e executadas de 

forma interdependente, em escala global 

 

Participação em mercado 

global 

Extensão na qual a empresa possui operações de marketing nos 

principais mercados mundiais 

 

Integração de movimentos 

competitivos 

Grau de interdependência na qual a empresa se move 

competitivamente em diferentes países 

 
Quadro 7 – Definição das dimensões de GMS. 

Fonte: Zou e Cavusgil (2002, p. 43). 

 

Em relação a esta dissertação, um ponto de interesse refere-se exatamente à 

convergência existente entre os autores, no que se refere a estratégias de padronização ou de 

adaptação. Uma contribuição de Zou e Cavusgil (2002) para este estudo é a conclusão de que 

GMS tem efeito positivo no desempenho das empresas em nível global. Como principais 

motivos destacam-se: 1. A capacitação da empresa para alcançar vantagens competitivas no 

mercado global, de forma mais eficiente e com ganhos de sinergia entre operações locais e no 

exterior; 2. Melhores resultados financeiros, por meio da otimização de recursos oriundos da 

performance estratégica global; 3. A comprovação de que o desempenho global estratégico da 

empresa é influenciado tanto pelo ambiente interno como pelo externo. 

Concluindo, para aplicar os conceitos de GMS nas MPEs é necessária uma 

simplificação dessa conceituação, restringindo-a à padronização ou à adaptação dos 
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elementos do marketing mix (quatro primeiras dimensões citadas). A partir dessa 

compreensão, é necessário entender os conceitos de estratégias de marketing de exportação, 

que são abordados no tópico 4.4. 

 

 

4.4 ESTRATÉGIAS DE MARKETING GLOBAL PARA FIRMA EXPORTADORA 
 

 

Para Cavusgil e Zou (1994) estratégia de marketing para exportação (EMS) pode 

ser definida como: “(   ) a forma como a empresa responde à interação das forças internas e 

externas para atingir os objetivos de uma atividade exportadora” (CAVUSGIL; ZOU, 1994). 

Nesse sentido, entende-se a utilização das atividades de planejamento de marketing e das 

ligadas à gestão do marketing mix. 

Segundo Douglas e Craig (1989), a principal decisão em marketing internacional 

está na opção entre utilizar uma estratégia de marketing padronizada ou adaptada ao ambiente 

externo. Para tanto, deve-se respeitar as características do macroambiente, da indústria, 

mercado, empresa e produto. Entretanto, como comentado no tópico 3.2, o debate sobre qual 

a melhor opção a ser adotada continua presente na academia (AABY; SLATER, 1989; 

AXINN; SASHITTAL, 1991; ZOU; CAVUSGIL, 2002; KEEGAN; GREEN, 2008). 

Considerando-se vantagens e desvantagens apresentadas pelas duas estratégias, e 

não tendo esta dissertação o objetivo de defender a melhor opção estratégica disponível, o que 

é levado em consideração é a opção adotada entre padronização e adaptação do marketing 

mix, em função do micro e do macroambiente organizacional, e os resultados obtidos.  

Aqui cabe uma ressalva, conforme análise de Axinn e Sashittal (1991), que 

identificaram que pesquisas sobre o papel do composto de marketing na exportação têm 

recebido mais atenção apenas recentemente, mesmo assim com escopo limitado. Alguns 

estudos examinaram o papel dos elementos do marketing mix nos resultados de vendas e 

lucratividade das exportações (BILKEY, 1987; CHRISTENSEN; ROCHA; GERTNER, 

1987). Outros trataram da importância da comunicação para o sucesso da exportação, como 

Kirpalani e MacIntosh (1980). Schlegelmilch (1986) e Axinn e Trach (1990) avaliaram 

diferentes práticas sobre comunicação e distribuição entre diferentes países, enquanto outros 

pesquisadores trataram da precificação (PIERCY, 1981; STÖTTINGER, 2000; CUNHA; 

MORAES, 2011). 
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A despeito da discussão teórica apresentada, resta saber o que efetivamente se 

aplica a casos de empresas exportadoras, especialmente às de micro e pequeno porte. A 

observação do desempenho das MPEs em suas operações internacionais sugere que a 

padronização tem sido a estratégia mais recorrente, não como uma opção pensada, mas em 

função das limitações intrínsecas de MPEs, especialmente das de porte micro. Por outro lado, 

entende-se que as empresas que desenvolvem algum tipo de adaptação, mesmo que com um 

escopo reduzido, por exemplo, traduzindo o rótulo para a língua do país de destino, têm 

maiores chances de sucesso. 

Além disso, o entendimento sobre como avaliar o resultado das operações de 

exportação de MPEs mostra-se importante; muitas vezes, esse resultado não é apenas 

financeiro, mas envolve a percepção sobre como foi atingido e o que traz de contribuição à 

empresa. Dessa forma, considera-se a abordagem sobre performance de exportação como uma 

das formas válidas para se avaliar esse tipo de operação internacional, cujos conceitos foram 

abordados no tópico capítulo 2. 

Considerando-se ainda a importância desempenhada pelo sócio-proprietário como 

empreendedor em uma MPE, é indispensável analisar mais de modo mais cuidadoso esse 

tema e, especialmente, como ele interage com o marketing, apresentado na forma de 

empreendedorismo de marketing, ou marketing empreendedor (EM). 

 

 

4.5 EMPREENDEDORISMO E MARKETING 

 

Marketing empreendedor (EM) surge da combinação de definições sobre duas 

áreas de conhecimento que explicam fenômenos que se desenvolvem tanto no nível da firma, 

como do indivíduo. 

Antes de avançar na definição de EM, cumpre entender a definição de 

empreendedorismo, que se combina com as definições exploradas sobre marketing, abordadas 

no capítulo 4 desse estudo. 

O empreendedorismo no Brasil se tornou mais aparente a partir da década de 90, 

como reflexo das privatizações, da abertura do mercado e surgimento de entidades de fomento 

como o SEBRAE. Como comentado nos tópicos 3.3 e 3.4, representa papel de destaque na 

economia nacional, em função do número de empresas criadas e geração de empregos. 

Como um tema em processo de amadurecimento, não há um consenso sobre uma 

definição única aceita na academia. Empreendedorismo é uma atividade, área de negócio ou 
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campo de estudo, realizada por indivíduos com o objetivo de criar, explorar e desenvolver 

novos produtos ou serviços, mercados, processos de produção ou matérias-primas e novas 

formas de tecnologias existentes, com vistas ao aproveitamento de oportunidades de mercado 

(SHANE; VENKATARAMAN, 2000).  Hisrich, Peters e Shepherd (2009) aprofundam o 

conceito ao incluir o risco e retorno envolvidos na atividade, ao definirem empreendedorismo 

como um processo de criar algo diferente e com valor, dedicando o tempo e o esforço 

necessários, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e 

recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. Para Baron e 

Shane (2007) o empreendedorismo compreende também o nível macro, incontrolável, além 

do nível do indivíduo, que é responsável por analisar e reagir às variáveis externas. 

Como discutido no item 3.2, deve-se levar em consideração, entre as teorias de 

internacionalização, que o empreendedorismo abrange três principais categorias: como as 

pessoas agem; por que agem; e o que acontece a partir de suas ações. Dessa última categoria 

emanam os resultados alcançados pelas ações dos empreendedores (Stevensson e Jarillo, 

1990). Os autores classificam os empreendedores em três tipos: 1. Empreendedor técnico: que 

tem a tecnologia como principal interesse; 2. Empreendedor de marketing: que identifica 

necessidades no mercado externo e tem uma ideia sobre como atendê-las; 3. Empreendedor 

estrutural: representado por profissionais com forte formação em finanças, este empreendedor 

está principalmente identificado em indústrias maduras. Andersson (2000) complementa essa 

análise, considerando que o empreendedor técnico é focado em tecnologia, em inovação de 

produto, peças e tecnologia de produção; o de marketing busca ou desenvolve novos 

mercados; e o estrutural cria novas organizações, fortalecendo posições de monopólio ou 

vencendo posições monopolísticas. Como comentado anteriormente, dos três tipos 

identificados, o terceiro é o que menos se aplica a MPEs, ficando os dois primeiros com maior 

possibilidade de aplicação da classificação aos empresários. 

Com essas definições apresentadas, são analisadas as definições sobre EM. 

 

4.5.1 Marketing empreendedor 

 

Ao associar conceitos de duas áreas do conhecimento, é natural que sua 

abrangência seja extensa e que surjam várias definições em busca de um entendimento sobre 

o tema. 
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A AMA incluiu, a partir de 1982, a discussão sobre marketing e 

empreendedorismo em suas conferências anuais, como no primeiro Marketing and 

Entrepreneurship Symposium (HILS; HULTAMN, 2011). Como resultado, atraiu diversos 

pesquisadores para o tema, culminado com a criação de vários periódicos especializados, 

como o Journal of Small Business and Entrepreneurship.  

No início das reflexões sobre EM, abordou-se o marketing empreendedor com o 

enfoque do marketing tradicional (KOTLER, 2000) aplicado aos pequenos negócios, sem 

ajustes profundos para o contexto destas organizações, como no caso de Carson (1990) que 

afirma que EM depende do modelo de gestão, no qual os resultados são proporcionais à 

intensidade do uso das ferramentas de marketing. No caso das MPEs, implicaria na adaptação 

das atividades de marketing às contingências.  

Stokes (2000a, 2000b), por outro lado, entende que o EM é ligado ao perfil 

empreendedor: seu comportamento, sua formação acadêmica e sua experiência profissional 

influenciam as ações de marketing. Nesse sentido, o marketing empreendedor procura adaptar 

o marketing a fim de atender às necessidades e condições de MPEs e reconhece a importância 

do papel de empreendedor em qualquer atividade de marketing. Para o autor, a atividade 

inicial utilizada é a comunicação boca-a-boca e, em seguida, a obtenção de informações com 

o auxílio da rede de relação dos empreendedores. O ciclo do processo de marketing 

empreendedor se completa com a volta ao primeiro item, ou seja, às inovações incrementais e 

ajustes. 

Lima e Zosche (2008) consideram que o EM, no contexto das MPEs, ocorre de 

forma contrária ao modelo clássico de marketing, no qual o processo deve começar pela 

identificação das necessidades de mercado, incluindo a seleção de mercados-alvo. No 

marketing empreendedor, primeiro se trabalha com a inovação. Esse processo é chamado por 

Sarasvathy (2001) de effectuation, em outras palavras, o processo pressupõe que o 

empreendedor, a partir dos recursos disponíveis, cria as oportunidades. Ao invés de partir de 

um plano de marketing baseado nas orientações tradicionais, a nova visão entende que um 

empreendedor deve despertar o interesse de um cliente, por meio de uma nova solução; então, 

identifica os requisitos do cliente e tenta superar possíveis objeções para concretizar uma 

venda (BARON; SHANE, 2007). 

A fim de explicar as atividades de marketing praticadas por pequenas empresas, 

Stokes (2000a) abordou a estratégia do tipo bottom-up, no qual o processo SAP é realizado de 

forma diferente, partindo da identificação de oportunidades de forma intuitiva, atendendo 

necessidades de uma pequena base de clientes, para uma futura expansão, sempre moderada 
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pelos recursos disponíveis. Em seguida, formulou um modelo baseado em quatro enfoques do 

marketing tradicional (conceito, estratégia, métodos e inteligência de mercado) e os comparou 

com marketing empreendedor, como demonstrado no Quadro 8. 

 

MARKETING 

TRADICIONAL 
PRINCÍPIOS 

MARKETING 

EMPREENDEDOR 

Orientação para o cliente: a 

partir do foco no mercado os 

produtos são criados 
CONCEITO 

Orientação para a inovação: 

guiado por ideias, o acesso 

ao mercado é intuitivo 

Estratégia SAP, de cima para 

baixo 
ESTRATÉGIA 

Estratégia de nicho para 

atingir formadores de 

opinião e pequena base de 

clientes e depois expandir 

Composto de marketing MÉTODO 
Marketing interativo e 

marketing boca-a-boca 

Pesquisas formais e sistemas 

de inteligência 
INTELIGÊNCIA DE 

MERCADO 

Rede de relacionamento 

informal para obter 

informações 

Quadro 8 – Marketing tradicional versus marketing empreendedor. 

Fonte: Stokes (2000a). 

 

Apesar da validade do modelo apresentado, nesse momento é importante avaliar a 

realidade das MPEs brasileiras, no que se refere às atividades de marketing. Uma pesquisa 

desenvolvida pelo SEBRAE (2009) identificou o seguinte em relação ao composto de 

marketing, conforme Gráfico 16:  

a) 42% dos produtos vendidos são adições a itens anteriores, não se constituindo em 

inovações; 

b) as estratégias de preço são baseadas em promoções (descontos) em 44% das vezes; 

c) as ações de distribuição envolvem mudanças no ponto de venda, próprios, na maior 

parte das vezes; 

d) há forte preferência pelos investimentos em eventos; por outro lado, quando as 

empresas realizam os investimentos em propaganda, os principais são direcionados 

para mídia impressa (jornal, revista, pôster, folder e páginas amarelas), seguido por 

mídia eletrônica (internet, rádio e televisão); as ações de boca-a-boca são 

desempenhadas por apenas 11% dos respondentes. 
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Gráfico 16 – Participação nos investimentos em comunicação – MPEs (%). 

Fonte: SEBRAE-SP (2010). 

 

Em função de informações e abordagens distintas, ora conflitantes, Hills e 

Hultman (2011) desenvolveram um estudo a fim de identificar qual o mainstream para 

pesquisas sobre EM. A partir de uma revisão teórica de trinta anos e de comparação entre os 

assuntos considerados mais importantes para estudar o tema (EM), resultou em quatorze 

perguntas, que deverão orientar as pesquisas atuais e futuras. 

 

QUESTÕES INERENTES AO EM 

As estratégias de marketing de maior sucesso são as adaptadas a cada situação/necessidade. 

Empreendedores evitam realizar pesquisas de marketing por acreditarem cegamente nas suas 

ideias/produtos. 

Empreendedores tomam decisões de marketing intuitivamente (sem planejamento). 

Produtos inovadores estão sujeitos a resultados incertos pela falta de informação de mercado. 

O papel da sorte é muito importante na identificação das oportunidades e das estratégias de mercado. 

Estratégia de venda de produtos adaptados e, ou personalizados é melhor para MPEs. 

Para atingir mais rapidamente o ponto de equilíbrio o ideal é utilizar uma combinação de várias 

estratégias. 

Quanto maior a sofisticação tecnológica no produto mais simples serão as estratégias de marketing. 

A estrutura de marketing (pessoas dedicadas) é menor do que a estrutura contábil em MPEs. 

Há diferentes metodologias que podem melhor avaliar a viabilidade de novos produtos/novos mercados. 

Uma estratégia não baseada em preço é melhor empresas novas e, ou pequenas do que para grandes/maduras. 

Há mais insucesso em negócios baseados em mercado do que baseados em tecnologia/produto. 

A posição em mercados competitivos e a margem são mais importantes para MPEs do que equipes de gestão. 

Há uma relação inversa entre sofisticação tecnológica e sofisticação de marketing. 

 

Quadro 9 – Marketing empreendedor. 

Fonte: Adaptado de Hills e Hultman (2011). 
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Internet 
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Mala-direta 
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Folder 

10,5% 
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Telemarketing 
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Páginas 

amarelas 

6,1% 
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A fim de investigar a influência do empreendedor mercadológico, a partir de uma 

orientação em EM, essa dissertação avaliou as perguntas propostas e elegeu aquelas mais 

apropriadas para realidade das MPEs, destacadas em negrito, apresentadas no Quadro 9. As 

mesmas foram transformadas em afirmações, que foram testadas por meio de uma escala 

Likert de concordância, para identificar o quanto os pesquisados valorizam o EM. 

Entre as questões apontadas no Quadro 9 nota-se uma aderência a duas 

competências inerentes a empreendedores, quais sejam a de planejamento (FILION, 2000; 

DORNELAS, 2008; MAN; LAU, 2000 apud NASSIF; ANDREASSI; SIMÕES, 2011); e, da 

intuição (MITCHELL; FRIGA; MITCHELL, 2005; DORNELAS, 2008; LA PIRA, 2011; 

NASSIF; ANDREASSI; SIMÕES, 2011). Esses traços característicos foram norteadores na 

análise fatorial apresentada no item 7.2.3. 

Dessa forma, a partir das discussões apresentadas anteriormente, são elaboradas as 

hipóteses de investigação deste estudo no capítulo 5. 
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5 HIPÓTESES 

 

 

Com base nos referenciais teóricos apresentados foram desenvolvidas as hipóteses 

a serem testadas, bem como um modelo analítico para condução do processo investigativo. 

Portanto, para um entendimento mais claro sobre a construção das hipóteses, 

serão apresentadas no item 5.1 as premissas que levarão às conclusões. 

 

 

5.1 DESCRIÇÃO DAS HIPÓTESES 

 

A fim de direcionar este estudo é indispensável estabelecer hipóteses ligadas aos 

seus objetivos. Segundo Creswell (2007), “hip teses são previsões que o pesquisador faz 

so re a relação entre as vari veis” ( RESWELL, 2007, p  120)   

Essas hipóteses, conforme demonstrado na Figura 5, derivam da revisão teórica e 

do modelo conceitual de Cavusgil e Zou (1994).  

Para facilitar o entendimento e interpretação do esquema conceitual deve-se 

considerar que os construtos tratados até este capítulo, quais sejam o Marketing 

empreendedor (EM), as Características das empresas (FIRM), Características dos produtos 

(PROD) e Estratégias de marketing para exportação (EMS) foram desdobrados em seus 

respectivos fatores; a performance de exportação (PERF) será representada pelo próprio 

construto, medida por quatro variáveis observadas, que serão apresentadas no item 5.2.1.1. 

Esse procedimento mostrou-se necessário para acompanhar a metodologia utilizada por 

Cavusgil e Zou (1994) para operacionalização futura da modelagem de equações estruturais. 

Os fatores ligados a cada construto, que serão detalhados neste item e no Capítulo 

7, são caracterizados da seguinte forma: 1. EM – composto pelos fatores planejamento 

(PLANEJ) e intuição (INTUI); 2. FIRM – formado pelos fatores comprometimento 

internacional (COMPROM), competência internacional (COMPET) e intensidade dos 

negócios internacionais (INTENS); 3. PROD – representado pelos fatores experiência da 

empresa com os produtos exportados (EXPER) e complexidade dos produtos exportados 

(COMPLEX); EMS – composto por adaptação do produto (ADAPP), adaptação da 

comunicação (ADAPC), suporte ao intermediário (SUPINT) e competitividade do preço no 

mercado de destino (COMPPRÇ); 4. PERF – representada por um único fator, medido por 

meio de quatro indicadores.  
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Figura 5: Esquema conceitual para estratégia e performance de exportação com impacto das variáveis. 

Fonte: Adaptado de Cavusgil e Zou (1994). 

 

 

5.1.1 Marketing empreendedor (EM) 

 

Partindo-se da premissa de que o empreendedor gera impactos diferentes na firma, 

principalmente no caso de MPEs, e de que ele influencia o processo de tomada de decisão 

quanto à internacionalização, é importante caracterizar cada tipo e identificar aquele que mais 

exerce influência sobre as atividades da empresa, especialmente no que se refere a marketing 

(KRAUS; HARMS; FINK, 2009). 

Stevensson e Jarillo (1990) entendem que empreendedores com perfil de 

marketing, que dominam as ferramentas de planejamento, contribuem de forma consistente 

para identificação de necessidades e oferta de novas soluções, envolvendo produtos, canais e 

até mesmo operações greenfield. Avançando nesse tema Andersson (2000) identificou a 

existência de três tipos de empreendedores internacionais: técnico, mercadológico e estrutural. 

O mercadológico busca ou desenvolve novos mercados no exterior. Essa reflexão é 

corroborada por outros autores, ao identificarem o planejamento como traço inerente a um 

grupo de empreendedores (FILION, 2000; DORNELAS, 2008). 

Um estudo de Hill e Hultman (2011) sobre marketing empreendedor identificou 

as questões que são mainstream para o tema. Entre as identificadas algumas focam uma 
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preocupação com o planejamento das atividades e outras valorizam o perfil intuitivo do 

empreendedor (DORNELAS, 2008; MITCHELL; FRIGA; MITCHELL, 2005; LA PIRA, 

2011). Ao identificar o quão importante essas questões são para os empreendedores das 

MPEs, pode-se observar que há uma aderência em relação ao comportamento característico 

do EM.  

Dessa forma, é possível concluir que quanto mais desenvolvidas as habilidades de 

marketing de um executivo, no caso deste estudo, do sócio-proprietário da MPE, mais 

intensamente serão desenvolvidas as estratégias de marketing para exportação (EMS). Por 

outro lado, o perfil intuitivo tende a minimizar a importância do planejamento, do uso das 

atividades de forma processual e programada, no que se refere principalmente ao produto, na 

medida em que reconhece que a sorte e percepção pessoal são decisivas; essas reflexões 

levam às duas primeiras hipóteses a serem testadas: 

 

 H1: o marketing empreendedor, marcado pelo planejamento, influencia a utilização 

das estratégias de marketing para exportação, da seguinte forma: 

a) aumenta o grau de adaptação dos produtos; 

b) aumenta o grau de adaptação da comunicação; 

c) aumenta a competitividade de preço. 

 

 H2: o marketing empreendedor, marcado pela intuição, influencia a utilização das 

estratégias de marketing para exportação por meio da diminuição no grau de 

adaptação dos produtos. 

 

Como no caso das MPEs as principais decisões emanam do proprietário 

(empreendedor), a avaliação dos resultados também depende dele. Enquanto um 

empreendedor mercadológico mais intuitivo, conta com o papel da sorte nas suas decisões, 

aqueles com viés de planejamento vão dedicar mais atenção a cada uma das etapas envolvidas 

(HILLS; HULTMAN, 2011). Assim, a seu modo, cada perfil influencia os resultados da 

empresa e forma pela qual percebem estes resultados. Essas duas premissas levam à terceira 

hipótese a ser testada: 

   

 H3a: o marketing empreendedor, marcado pelo planejamento, influencia 

positivamente a performance de exportação; 
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 H3b: o marketing empreendedor, marcado pela intuição, influencia positivamente a 

performance de exportação. 

 

5.1.2 Características das empresas (FIRM) 

 

No Brasil há cerca de 5,5 milhões de empresas de porte micro (quase 94% do 

total) e 300 mil de pequeno porte (SEBRAE; DIEESE, 2010). Do total de MPEs, em 2009, 

mais de 12 mil se envolveram em exportação (estágio mais comum de internacionalização de 

empresas desse porte), o que resultou um faturamento total de US$ 1,9 bilhão. O ramo de 

atuação predominante foi o comercial, cuja participação, tanto no total de microempresas 

exportadoras, como nos valores, foi mais relevante, superando em até 15% o volume 

financeiro de empresa de outros setores. 

Em relação ao destino das exportações, os países da União Europeia 

representaram 20,8% de participação para as microempresas e 18,8% para as pequenas; os 

Estados  nidos e  anad  representaram 13,9% para as microempresas e 14,6% para as 

pequenas; a América Latina e Mercosul representaram cerca de 40% do total (para as MPEs); 

e pa ses da  sia- ac fico e demais participaram em 25% nas exportações das MPEs. 

Esse contexto leva a uma reflexão sobre a importância que as atividades de 

marketing de exportação, se bem articuladas, podem exercer no desempenho e sucesso do 

empreendimento internacional. 

Além desse contexto, é importante ressaltar que vários autores identificaram 

características das empresas que, de alguma forma influenciam as EMS. Os pontos fortes e as 

limitações das empresas influenciam sua escolha de estratégia de marketing e capacidade de 

executar a estratégia escolhida (AAKER, 1988; PORTER, 1980). No marketing de 

exportação, os ativos em questão e habilidades de uma empresa incluem vantagens como 

porte (REID, 1982), experiência internacional (DOUGLAS; CRAIG, 1989), extensão do 

envolvimento empresarial internacional, e os recursos disponíveis para exportação de 

desenvolvimento (TERPSTRA, 1987). Essas características, a depender da presença e 

intensidade das mesmas afetam a capacidade de tomada de decisão e de investimento em 

EMS, o que, em síntese, também influencia a performance de exportação (CAVUSGIL; ZOU, 

1994). 

O comprometimento da empresa com a exportação se revela principalmente por 

meio do relacionamento e suporte dedicado ao intermediário (ROSSON; FORD, 1982; 

TERPSTRA, 1987). O intermediário é a principal ligação com o mercado externo e dele 
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emanam as informações que influenciaram as estratégias locais, que tornam o produto mais 

competitivo (CHRISTENSEN; ROCHA; GERTNER, 1987; SOLBERG; STTÖTINGER; 

YAPRAK, 2006). Por outro lado, a competência internacional (experiência acumulada) 

reconhece os benefícios de adaptar produtos, comunicação e preço ao mercado local, como 

identificado por vários autores (DOUGLAS; CRAIG, 1989; CAVUSGIL; ZOU; NAIDU, 

1993). Por fim, a intensidade dos negócios internacionais, representada pela participação nas 

vendas e lucratividade, estimula o apoio ao intermediário, visando manutenção e aumento dos 

negócios futuros. 

Essas reflexões levam às três próximas hipóteses a serem investigadas: 

 

 H4: o comprometimento das MPEs com as atividades internacionais influencia as 

estratégias de marketing para exportação, pelo aumento no suporte ao intermediário; 

 

 H5: a competência internacional das MPEs influencia as estratégias de marketing 

para exportação da seguinte forma: 

a) aumenta o grau de adaptação dos produtos; 

b) aumenta o grau de adaptação da comunicação; 

c) aumenta a competitividade de preço. 

 

 H6: a intensidade das atividades internacionais das MPEs influencia as estratégias de 

marketing para exportação, pelo aumento no suporte ao intermediário. 

 

Além de influenciar EMS, as características das empresas impactam diretamente 

na performance de exportação, como descrito no início deste item, levando à seguinte 

hipótese: 

 

 H7: a performance de exportação é influenciada pelas características das empresas 

da seguinte forma: 

a) é impactada positivamente pela competência; 

b) é impactada positivamente pela intensidade das atividades internacionais. 

 

5.1.3 Características dos produtos (PROD) 

 

Como citado no item 3.4, as MPEs exportadoras são principalmente do setor 

comercial, seguido pelo industrial. Isso se reflete no tipo de produto comercializado: os de 
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maior destaque, em 2009, foram os de Fabricação de má uinas e e uipamentos,  a ricação de 

m veis e ind strias diversas e Fabricação de produtos químicos (ALTOÉ; DUARTE, 2010). 

No que se refere à categoria dos produtos, conforme a pauta de exportação, ela   

representada principalmente por três categorias de produtos: agrícolas, manufaturados 

intensivos em economias de escala e os de origem mineral. No caso das MPEs, as exportações 

têm sido historicamente muito concentradas em produtos manufaturados, apresentando 

participação bem mais elevada do que as empresas de outros portes. Entre 1998 e 2009 esses 

produtos, nas microempresas tiveram sua participação variando entre 75% e 80% nas 

exportações totais, enquanto nas pequenas a participação oscilou entre 69% e 75%. Conforme 

a classificação NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul, o item “calçados, suas partes e 

componentes” foi o principal produto exportado pelas microempresas em 2009 (3,7% do 

total), seguido por “vestu rio para mulheres e meninas” (com 3,3%). Entre as empresas de 

pequeno porte, o item mais importante, em 2009, foi “madeira serrada ou fendida” (com 

3,7%) e o de “o ras de m rmore e granito” (3,5%). 

Além desse contexto específico, vários autores investigaram as características dos 

produtos e concluíram que: as EMS são influenciadas pelas características do produto 

(CAVUSGIL; ZOU; NAIDU, 1993); pelos atributos do produto que podem afetar sua 

vantagem competitiva (DAY; WENSLEY, 1988); pelas características específicas 

(especificidade cultural, diretamente ligada ao mercado externo – ambiente externo à 

empresa, que não é foco deste estudo); pela complexidade técnica (força de patente, 

necessidade de manutenção de e apoio técnico para o produto e singularidade); pelo valor 

unitário; pela experiência da empresa com o produto (tempo de existência). Dessa forma, 

essas variáveis influenciam a estratégia de marketing de exportação (CAVUSGIL; ZOU, 

1994), que envolve o contínuo adaptação-padronização.  

A complexidade técnica reforça a necessidade de adaptar a comunicação para 

valorizar características e esclarecer dúvidas a respeito do produto, bem como é utilizada 

como vantagem diferencial no momento de estabelecer a estratégia de preço. A experiência 

aumenta a sensibilidade dos empresários para identificar ajustes necessários na oferta, 

impactando diretamente na adaptação dos produtos.  

Essas premissas caminham na direção das seguintes hipóteses a serem verificadas: 

 

 H8: a experiência com os produtos influencia as estratégias de marketing por meio do 

aumento no grau de adaptação do produto. 
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 H9: a complexidade dos produtos influencia as estratégias de marketing da seguinte 

forma: 

a) aumenta o grau de adaptação da comunicação; 

b) aumenta a competitividade de preço. 

 

 

5.1.4 Estratégias de marketing para exportação (EMS) 

 

Conforme Cavusgil e Zou (1994), as estratégias de marketing para exportação 

dependem de fatores internos (características da empresa e dos produtos) e externos (onde 

oportunidades e ameaças são confrontadas com forças e fraquezas, resultando em escolhas 

estratégicas). Como esse estudo está voltado a MPEs, entende-se que estas nem sempre 

apresentam vantagens competitivas significativas, muitas vezes assumindo posição de nicho 

ou de seguidoras nos mercados de destino. Dessa forma, para esse modelo são considerados 

somente os fatores internos, representado nesse caso pela dependência do grau de adaptação 

versus padronização de suas atividades de marketing. Entretanto, apesar da importância dos 

fatores externos, a escolha dos internos não pressupõe maior importância de um em relação 

aos outros, mas uma escolha metodológica para avaliar as características intrínsecas das 

MPEs. 

Para os autores, performance de exportação trata do grau de atingimento dos 

objetivos de exportação de um produto para o mercado externo, de caráter econômico e 

estratégico, que é fruto de planejamento e execução de EMS. A empresa inicia um 

empreendimento de exportação estabelecendo alguns objetivos, sejam econômicos (como 

vendas, lucratividade etc.), sejam estratégicos (expansão de mercado, aumento de 

conhecimento de marca/produto no exterior etc.). 

Essas premissas culminam com a décima hipótese a ser testada:  

 

 H10: as estratégias de marketing influenciam positivamente a performance de 

exportação do seguinte modo: 

a) pelo aumento do grau de adaptação dos produtos; 

b) pelo aumento do grau de adaptação da comunicação; 

c) pelo aumento do suporte ao intermediário; 

d) pelo aumento da competitividade do preço. 
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5.2 RESUMO DAS HIPÓTESES E VARIÁVEIS ENVOLVIDAS 

 

Como mostra a Figura 6, embasado nas premissas discutidas, são apresentadas as 

hipóteses de forma resumida, para então identificar as variáveis envolvidas: 

 

 H1: o marketing empreendedor, marcado pelo planejamento, influencia a utilização 

das estratégias de marketing para exportação, da seguinte forma: 

a) aumenta o grau de adaptação dos produtos; 

b) aumenta o grau de adaptação da comunicação; 

c) aumenta a competitividade de preço. 

 

 H2: o marketing empreendedor, marcado pela intuição, influencia a utilização das 

estratégias de marketing para exportação por meio da diminuição no grau de 

adaptação dos produtos. 

 

 H3a: o marketing empreendedor, marcado pelo planejamento, influencia 

positivamente a performance de exportação; 

 H3b: o marketing empreendedor, marcado pela intuição, influencia positivamente a 

performance de exportação. 

 

 H4: o comprometimento das MPEs com as atividades internacionais influencia as 

estratégias de marketing para exportação, pelo aumento no suporte ao intermediário. 

 

 H5: a competência internacional das MPEs influencia as estratégias de marketing 

para exportação da seguinte forma: 

a) diminui o grau de adaptação dos produtos; 

b) aumenta o grau de adaptação da comunicação. 

c) aumenta a competitividade de preço. 

 

 H6: a intensidade das atividades internacionais das MPEs influencia as estratégias de 

marketing para exportação pelo aumento no suporte ao intermediário. 

 

 H7: a performance de exportação é influenciada pelas características das empresas 
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da seguinte forma: 

a) é impactada positivamente pela competência; 

b) é impactada positivamente pela intensidade das atividades internacionais. 

 

 H8: a experiência com os produtos influencia as estratégias de marketing por meio do 

aumento no grau de adaptação do produto. 

 

 H9: complexidade dos produtos influencia as estratégias de marketing da seguinte 

forma: 

a) aumenta o grau de adaptação da comunicação; 

b) aumenta a competitividade de preço. 

 

 H10: as estratégias de marketing influenciam positivamente a performance de 

exportação do seguinte modo: 

a) pelo aumento do grau de adaptação dos produtos; 

b) pelo aumento do grau de adaptação da comunicação; 

c) pelo aumento do suporte ao intermediário; 

d) pelo aumento da competitividade do preço. 
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Figura 6: Esquema conceitual para estratégia e performance de exportação com hipóteses. 

Fonte: Adaptado de Cavusgil e Zou (1994). 

 

Para a construção dessas hipóteses foram consideradas as variáveis, que são 

apresentadas no tópico 5.1. 

 

5.2.1 Variáveis-chave 

 

Nesse tópico são apresentadas as variáveis consideradas para construção das 

hipóteses. As mesmas estão divididas entre dependentes, independentes e de controle. A 

forma de questionamento reflete a percepção dos entrevistados, dado que as perguntas, de 

caráter fechado, foram elaboradas utilizando-se uma escala Likert de cinco pontos. As 

respostas, portanto, refletiram as percepções dos entrevistados guiados pela escala, de acordo 

com cada pergunta e cada tema, conforme se pode observar no questionário disponível no 

Apêndice A. 

 

5.2.1.1 Variáveis dependentes 

 

O conjunto de variáveis dependentes analisadas é composto por: estratégia de 



69 
 
marketing para exportação e performance de exportação.  

Para analisar o construto estratégia de marketing para exportação foi considerada 

a dependência do grau de adaptação versus padronização de atividades de marketing; para 

medir essa variável foram utilizados quinze indicadores: especificidade do mercado-alvo, 

número de consumidores, meta de exportação, uso de ferramenta de pesquisa, adaptação 

inicial do produto para exportação, adaptação de produto após primeira exportação, quanto do 

rótulo é escrito em língua estrangeira, adaptação da estratégia de produto ao novo mercado, 

adaptação da embalagem, adaptação da comunicação (propaganda, promoção etc.), tipos de 

intermediários utilizados, apoio ao intermediário (representante, distribuidor etc.), volume de 

treinamento aos vendedores do intermediário, apoio promocional ao intermediário e 

competitividade do preço no mercado externo. 

Esse construto foi avaliado a partir das perguntas codificadas no questionário 

(Apêndice A), da seguinte forma: V1, V2, V3,V5, M3, V6, V7, V8, V9, M8, M9, M10, V13, 

V14, e Q7. 

Cumpre destacar que, apesar da importância dos fatores externos, a escolha dos 

internos não pressupõe maior importância de um em relação ao outro, mas uma escolha 

metodológica para avaliar as características intrínsecas das MPEs.  

Para compreensão e interpretação da variável performance de exportação, foram 

utilizadas aquelas testadas por Cavusgil e Zou (1994), que consideraram características 

econômicas e, ou estratégicas, mas adaptadas à realidade das MPEs brasileiras: 1. Quanto dos 

objetivos estratégicos iniciais foi atingido; 2. Taxa média de crescimento anual das 

exportações após 3 anos dessa atividade; 3. A lucratividade obtida após 3 anos de exportação; 

e 4. Percepção de sucesso com a exportação. Esse construto foi avaliado por meio das 

questões 19, 20, 21, 22 e 23 do questionário (Apêndice A). 

 

5.2.1.2 Variáveis independentes 

 

As variáveis independentes, utilizadas para realização das avaliações, são 

apresentadas em três blocos: marketing empreendedor, características da empresa e 

características dos produtos.  
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5.2.1.2.1 Marketing empreendedor 

 

Para avaliar o marketing empreendedor foram consideradas questões identificadas 

como mainstream sobre o tema, que refletem a importância do planejamento para que as 

estratégias de marketing obtenham maior sucesso, ou o papel da intuição na tomada de 

decisão, conforme Hill e Hultman (2011). Questões como sorte versus estudo cuidadoso do 

mercado, peso do departamento de marketing em relação a outras áreas, intuição versus 

experiência e informação levaram às reflexões que, ao identificarem o quão importante essas 

questões são para os empreendedores das MPEs, pode-se identificar uma aderência em 

relação ao comportamento característico do EM. Para tanto, forma utilizadas as perguntas 

(respectivamente codificadas no questionário disponível no Apêndice A como – I8, I9, I10, 

I11, I12, I13, I14, I15 e I16).  

As variáveis foram avaliadas por meio de uma escala Likert de cinco pontos, onde 

1 significou discordância total em relação às afirmações, 2 significou discordância parcial, 3 

significou ausência de discordância ou concordância, 4 significou concordância parcial e 5 

concordância total.  

 

5.2.1.2.2 Características da empresa 

 

O sucesso de uma empresa em sua empreitada internacional está diretamente 

ligado as suas capacidades e suas limitações. Dentre elas, segundo Douglas e Craig (1989), 

vale destacar a experiência internacional, a extensão do envolvimento internacional da 

empresa e recursos disponíveis para tal, conforme reforçado por Terpstra (1987). O porte da 

empresa e as vantagens advindas dele talvez sejam minimizados em função de serem 

prioritariamente MPEs.  

Para medir esta variável independente foram utilizados os seguintes indicadores, 

baseado em Cavusgil e Zou (1994): o número de mercados internacionais em que atuam – 

avaliado pela questão 6; o tempo de envolvimento em IB (questão 9); a participação das 

vendas internacionais no faturamento (questão 11); e das vendas na lucratividade (questão 

12). Os demais indicadores foram avaliados a partir de uma escala de percepção: posição 

relativa da empresa no setor de atuação foi avaliada por meio de uma escala Likert de cinco 

pontos, onde 1 significou uma posição competitiva fraca e 5 posição dominante; para 

avaliação da experiência internacional da empresa foi considerada uma escala Likert de cinco 

pontos, onde 1 significou nenhuma experiência e 5 muita experiência; o cuidado dedicado ao 
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planejamento das exportações foi avaliado por meio de uma escala Likert de cinco pontos, 

onde 1 significou pouco cuidado dedicada à operação e 5 muito cuidado; para analisar o 

comprometimento da gestão com as exportações foi considerada uma escala Likert de cinco 

pontos, onde 1 significou nenhum comprometimento e 5 muito comprometimento; e o 

indicador recursos comprometidos com as exportações foi avaliado por meio de uma escala 

Likert de cinco pontos, onde 1 significou nenhum recurso investido e 5 muito investimento 

(esses indicadores foram respectivamente codificados no questionário disponível no Apêndice 

A como – V16, V17, V18,V19 e V20).  

 

5.2.1.3 Características dos produtos 

 

As características dos produtos, especialmente daqueles que se apresentam como 

fontes de vantagem competitiva, podem influenciar nos resultados da companhia. Para 

analisar o construto características dos produtos foram consideradas sete variáveis: força de 

uma patente (se possuir), treinamento necessário para força de vendas, tempo de existência do 

produto na empresa, grau de diferenciação do produto (design, características etc.), presença 

de característica cultural específica e necessidade de serviço e, ou manutenção para o produto 

e valor unitário do produto exportado (ou valor médio, se forem vários) – obtido por meio da 

questão 10; os itens anteriores foram codificados no questionário disponível no Apêndice A 

como – V21, V22, V23, V24, V25 e 26). 

O indicador força de uma patente (no caso da existência de uma patente) foi 

avaliado por meio de uma escala Likert de cinco pontos, onde 1 significou uma muito fraca e 

5 muito forte. Para avaliar o treinamento necessário para força de vendas foi utilizada uma 

escala Likert de cinco pontos, onde 1 significou nenhum treinamento e 5 muito treinamento 

requerido. O tempo de existência do produto na empresa foi medido por meio de uma escala 

Likert de cinco pontos, onde 1 significou que o produto era novo e 5 que era antigo. Para 

analisar o indicador grau de diferenciação do produto foi utilizada uma escala Likert de cinco 

pontos, onde 1 significou que a diferenciação se baseou em um fator e 5 em vários fatores 

(como design, características etc.). O indicador produto com característica cultural específica 

foi medido por uma escala Likert de cinco pontos, onde 1 significou sem característica 

específica e 5 com característica específica. E para analisar a necessidade de serviço e, ou 

manutenção para o produto foi utilizada uma escala Likert de cinco pontos, onde 1 significou 

nenhuma necessidade e 5 muito necessário. Também para avaliar o desempenho dos produtos, 

foi considerado o valor médio dos itens exportados, registrado a partir da pergunta número 9. 
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5.2.1.4 Variáveis de Controle 

 

Foram também consideradas variáveis de controle. Estas são variáveis 

independentes, mas que, ao serem mensuradas, podem sinalizar se e de que forma influenciam 

uma variável dependente (CRESWELL, 2007). 

As variáveis de controle levantadas foram: 1. Idade - porque o tempo de 

existência, especialmente em relação à mortalidade das microempresas é importante 

(SEBRAE-SP, 2006); 2. Países foco da exportação – pela possível existência de aspectos 

culturais e políticos que interferem na atividade internacional; 3. Subsetor (a fim de agrupar e 

buscar alguma tendência). 

A variável Idade foi incluída pelo fato de que há uma forte associação entre a 

idade e porcentagem de fechamento das empresas, conforme SEBRAE (2008). Além disso, a 

curva de experiência pode estar associada ao sucesso das atividades de exportação assim 

como à percepção desse sucesso. A medição foi realizada com base no ano de abertura das 

empresas, por meio da pergunta 2. Em que ano sua empresa foi fundada? (Apêndice A). 

Como comentado na abertura desse item, a variável Países foco da exportação 

foi tratada devido à possível existência de aspectos culturais e políticos que interferem na 

atividade internacional. Essa foi verificada por meio da pergunta fechada, de respostas 

múltiplas 6. Para qual(is) país(es) exporta? (marcar todos). Foram oferecidas alternativas 

alinhadas com aqueles países que mais importam do Brasil (MDIC, 2011, p. 19); em ordem 

alfabética: Alemanha, Angola, Argentina, Bolívia,  Chile,  Colômbia, Espanha, Estados 

Unidos, França, Inglaterra, Itália, Japão, México, Paraguai, Portugal, Venezuela e Outros. A 

China, maior importadora do Brasil foi excluída, em função de seu volume de compras, por 

entender que esse país é atendido por empresas de maior porte. Essa ideia foi comprovada 

durante o levantamento de dados, uma vez que somente uma empresa da amostra atende esse 

mercado. 

A última variável de controle refere-se ao Subsetor de Atuação. Essa variável 

buscou identificar, a partir do agrupamento das empresas em subsetores, a existência de 

alguma tendência em relação às atividades de internacionalização, conforme levantado por 

meio da questão 3. 

Quanto às variáveis de controle é importante destacar que, para efeito de análise 

deste estudo, optou-se por utilizá-las somente na análise descritiva da amostra. 
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Com base nas proposições e conclusões desenvolvidas até este ponto chegou-se 

ao modelo conceitual, apresentado na Figura 17, que inclui as hipóteses citadas. Por meio 

desse modelo, os procedimentos metodológicos para teste, avaliação da consistência e de 

validade são apresentados no Capítulo 6. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para 

elaboração da pesquisa. Para tanto, foram definidos o tipo de pesquisa e detalhados os 

recursos metodológicos (abordagem, instrumento de coleta e amostragem). 

 

  

6.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A correta definição do tipo de pesquisa utilizado está diretamente ligada ao 

sucesso esperado com desenvolvimento de um estudo científico. Levando-se em conta os 

objetivos do estudo, devem-se considerar três grandes grupos de classificação de pesquisas, 

tais como: exploratórias, descritivas e explicativas (AAKER; KUMAR; DAY, 2001). A partir 

das características de cada um dos tipos, a pesquisa descritiva foi a que se mostrou mais 

adequada, por oferecer ao pesquisador um método útil para observar, registrar, e analisar um 

determinado fenômeno. Segundo Cervo e Bervian (2002), esse método de pesquisa busca 

identificar, com a precisão possível, a frequência com que um fato acontece e relacioná-lo 

com outros fenômenos. 

Durante o processo de pesquisa houve levantamento de dados amostrais que 

foram tratados estatisticamente, caracterizando-se como uma pesquisa quantitativa 

(CRESWELL, 2007). 

 

 

6.2 RECURSOS METODOLÓGICOS A SEREM EXPLORADOS  

 

Esse item trata dos recursos metodológicos empregados na pesquisa. Para tanto, 

são explorados a abordagem metodológica aplicada, o instrumento de coleta de dados 

utilizados e a maneira como a amostragem foi estabelecida. 

 

6.2.1 Abordagem 

 

O presente estudo foi baseado em duas principais etapas: uma avaliação das 

teorias disponíveis sobre o tema, de modo a apresentar o que de mais atual encontra-se 
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disponível; e, em seguida, uma análise dos dados coletados a partir de uma survey (COOPER; 

SCHINDLER, 2003) realizada com os principais executivos de MPEs (principalmente sócios-

proprietários), que fazem parte um mailing indicado e referenciado pelo SEBRAE Nacional. 

 

6.2.2 Instrumento de coleta de dados 

 

Como dito anteriormente, o questionário foi desenvolvido a partir de uma revisão 

do modelo apresentado por Cavusgil e Zou (1994) e está apresentado no Apêndice A. 

Inicialmente o questionário foi traduzido e passou por uma verificação por meio de back 

translation, a fim de garantir que os termos utilizados representavam fielmente o apresentado 

no modelo original. O instrumento, antes de atingir sua versão final, foi inicialmente 

submetido a um pré-teste conduzido junto a professores da área de pesquisa e a cinco 

microempresas, com objetivo de identificar se o mesmo atendia aos objetivos propostos. 

Além disso, o questionário foi validado junto a experts da área de internacionalização de 

empresas (professores de cursos de mestrado e gestores do SEBRAE) para verificar se a 

linguagem e o tipo de informação que seria levantada estavam adequados à realidade dos 

empresários de MPEs brasileiras. 

O questionário ficou hospedado em um site de pesquisa on-line, denominado 

Survey Monkey, entre os dias 22/08/11 (quando foi criada a primeira versão para pré-teste), 

até 28/12/11 (quando foi encerrada a coleta de dados). 

 

6.2.3 Seleção da amostra 

 

A amostra foi obtida de forma não probabilística, caracterizada como amostragem 

por conveniência. Inicialmente o processo teve como origem em um banco de dados de 

empresas associadas ao SEBRAE Nacional, que estavam em estágio avançado no processo de 

internacionalização.  

Durante o desenvolvimento da análise de MPEs envolvidas em 

internacionalização, em conjunto com o SEBRAE Nacional, identificou-se que um grupo 

delas apresentava não apenas maior regularidade nas suas operações internacionais, mas 

também um estágio de envolvimento mais avançado na atividade de exportação.  

Assim, foram consideradas empresas de micro e pequeno portes pertencentes a 

quatro clusters que se destacam pelo envolvimento em atividades de exportação, localizadas 

nos seguintes estados: 1. Ceará - Projeto Internacionalização das MPEs do Ceará, que tem 
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como setores principais têxtil e confecções; 2. Espírito Santo – Projeto Internacionalização 

das MPEs Capixabas, cujos setores predominantes são vestuário e acessórios (têxtil, 

confecções e artesanato), alimentos e bebidas; 3. Rio Grande do Sul - Projeto de 

Internacionalização da Cadeia Calçadista do Vale dos Sinos, onde se destacam os setores de 

couro, calçados e componentes; 4. Santa Catarina - Projeto Internacionalização das MPEs de 

Santa Catarina, a se mencionar, como os mais importantes setores: metalomecânico, móveis e 

confecções.  

A distribuição das empresas, conforme Tabela 6, levou em consideração 

classificação de número de empresas diagnosticadas pelo SEBRAE Nacional nas regiões e 

empresas que já atuavam com exportação.  

 

Tabela 6 - Número de empresas exportadoras segundo o tamanho da firma  

Estados Número de empresas 

 MPEs Diagnosticadas MPEs no Mercado Externo % 

Ceará 90 70 77,8% 

Espírito Santo 40 20 50,0% 

Rio Grande do Sul 120 50 41,7% 

Santa Catarina 1.000 300 30,0% 

Total 1.250 440 35,2% 

Fonte: SEBRAE Nacional (2010). 

 

Com base nesses dados, foi considerada, inicialmente, uma amostra entre 100 e 

120 empresas para aplicação de uma survey até o final de 2011, o que representaria entre 8% 

e 9,6% do total. 

Durante o início das atividades de campo no segundo semestre de 2011, quando 

foi retomado o contato com o SEBRAE Nacional, foi identificado um problema quanto à 

mudança no seu foco de atuação estratégico, que deixou de ser a internacionalização para 

voltar-se às oportunidades no mercado interno, principalmente com vistas a capacitar as 

empresas para atenderem às necessidades de grandes eventos, como Copa do Mundo e Jogos 

Olímpicos. O contato com gestores dos quatro clusters resultou positivo apenas para o de 

Santa Catarina, que permitiu acesso a um mailing de 98 empresas com o perfil desejado.  

Para complementar o mailing, decidiu-se buscar apoio junto a outras associações 

ligadas à importação e exportação. A Associação Brasileira da Indústria de Calçados 

(ABICALÇADOS) ofereceu 70 endereços eletrônicos de empresas enquadradas no critério 

desejado. 

Com o início da coleta dos dados, cujo processo será descrito mais à frente nesse 

tópico, detectou-se um baixíssimo retorno aos convites realizados por e-mail para que os 
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participantes respondessem ao questionário eletrônico diretamente, acessando o link enviado. 

Apesar de haver o endosso de apoio do SEBRAE e da ABICALÇADOS no convite, o número 

de respostas foi abaixo de 1%. Frente a essa realidade, adotou-se uma nova estratégia, com a 

contratação de uma empresa de Call Center, chamada Tellus do Brasil, que possui expertise 

na área de pesquisa (e.g. a Tellus desenvolveu um projeto de pesquisa, do tipo survey, para a 

Serasa Experian). Durante o período inicial de contratação, identificou-se a possibilidade de 

utilizar um mailing qualificado da Serasa e, após envio de carta explicando o objetivo dessa 

dissertação, a Tellus foi autorizada a aplicar a survey junto a um grupo de empresas que 

atendiam a priori aos requisitos estabelecidos para o perfil da amostra, quais sejam o porte 

(micro e pequenas empresas), comprometimento e regularidade na atividade de exportação. 

Essa caracterização vai ao encontro da classificação do SEBRAE de MPE Especial 

(SEBRAE, 2007), e resultou em uma base de 1250 empresas. 

 

6.2.4 Coleta de dados 

 

Como procedimento inicial de coleta foi enviado um e-mail convite para 

participação na pesquisa. O convidado deveria acessar um link que o remeteria a uma página 

do Survey Monkey. Em função do baixo retorno inicial, a partir da contratação da Tellus, esse 

procedimento foi alterado, obedecendo aos seguintes passos (cabe destacar que foram 

eliminadas do mailing aquelas que, ao serem contatadas, se recusavam a participar): 1. 

Empresas foram contatadas por telefone, em busca do sócio-proprietário ou diretor ou gerente 

responsável pelas mesmas e, no caso de demonstrarem interesse e disponibilidade de tempo 

para participar da pesquisa, a operadora aplicava o questionário, completando diretamente na 

página do Survey Monkey; 2. No caso de haver interesse, mas não disponibilidade, a 

operadora solicitava o e-mail para envio de convite com link, para posterior participação; 3. 

Foram enviados e-mails com um convite às empresas previamente cadastradas na Serasa, as 

quais desenvolvem atividade exportadora de forma frequente; 4. A cada 2 dias foi gerado um 

relatório do Survey Monkey, com o objetivo de verificar o andamento das pesquisas e a 

qualidade das informações levantadas; 5. Ao final do período de aplicação dos questionários 

pela Tellus, que durou de 10/10/11 a 20/12/11, foi feita uma revisão nos questionários 

respondidos, que totalizaram 216; 6. Foram necessários novos contatos com 86 empresas para 

complementação das respostas, principalmente nas que se referiam aos objetivos e resultados 

da exportação; 7. Apenas 43 empresas ofereceram os dados complementares, culminando 

com uma amostra de 173 respondentes, ou 13,84% do total. 
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Considerando-se que a técnica estatística utilizada para análise dos dados foi a de 

Modelagem de Equações Estruturais (SEM), o tamanho da amostra deveria respeitar o fato de 

que, em função dos algoritmos utilizados, o número resultante seria suficientemente grande 

para a apresentação de resultados confiáveis. Kline (2005) recomenda como ideal o uso de 

amostras a partir de 200; entretanto, como a técnica de estimação utilizada foi a de máxima 

verossimilhança (MLE), Hair et al. (2009) consideram que, a partir de 150 respondentes pode-

se elaborar uma análise consistente. Somado a isso, em função do número de variáveis 

observadas, ou seja, partindo-se de 36 indicadores, recomenda-se um mínimo de 5 casos para 

cada um deles, implicando em 180 respondentes. Fica portanto a ressalva que o número de 

questionários válidos ficou 4% abaixo do número mínimo recomendado, apenas com 173 

casos. 

Em relação ao histórico do processo de coleta de dados, vale mencionar que foram 

realizadas 2.856 ligações, sendo que 989 foram improdutivas (não conseguiram atingir o 

pesquisado-alvo); 412 empresas não tiveram interesse e 309 não tinham tempo para 

participar; 329 empresas aceitaram responder por telefone, mas 36 desistiram na metade, em 

função do tamanho do questionário; 328 pediram para agendar a ligação para outro momento; 

215 preferiram responder diretamente por e-mail; ao final, 216 questionários foram 

preenchidos e, após sua validação, a amostra final foi de 173 empresas. 

O perfil das empresas pesquisadas é comentado no item 7.1. 
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7 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Nesse capítulo são apresentados o perfil das empresas pesquisadas, bem como as 

análises descritivas e multivariadas para interpretação dos dados obtidos após a aplicação da 

survey. 

 

 

7.1 PERFIL DAS EMPRESAS PESQUISADAS 

 

Ao final da coleta dos dados e da validação dos questionários, resultou uma 

amostra dividida entre micro (56% delas) e pequenas empresas (44%), como apresentado no 

Gráfico 17. Comparando-se com o estudo do SEBRAE (ALTOÉ; DUARTE, 2010) que 

indicou que em 2009 a relação de empresas exportadoras, por porte, era de 44,6:54,4 entre 

micro e pequenas empresas, percebe-se uma distribuição é similar. 

 

 
Gráfico 17 - Porte das Empresas Pesquisadas (em porcentagem). 

Fonte: autor. 

 

O setor mais presente entre as empresas foi o do Comércio, com 52% de 

participação, seguido pelo da Indústria, com 29% e Serviços (19%), como apresentado no 

Gráfico 18. Quando avaliadas micro e pequenas empresas em conjunto, a média brasileira 

revela maior participação da indústria, em termos de número de empresas, seguidas pelas de 

comércio. Entretanto, a participação das empresas do setor comercial é em média 15 pontos 

percentuais acima dos os outros setores; isso revela o alinhamento, em termos de distribuição, 

entre os resultados da amostra e a realidade do país. 
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Gráfico 18 - Setor de Atuação (em porcentagem). 

Fonte: autor. 

 

Os subsetores de atuação foram diversificados, mas houve maior frequência de 

empresas ligadas ao Têxtil com 27,7%, seguido pelo de Couro e Calçados, com 20,2% de 

participação, seguidas por aquelas do subsetor Alimentício, com 13,3%, pelas Trading 

Companies (9,2%), empresas de Assessoria e Consultoria e do Moveleiro com 5,2% cada e 

Eletroeletrônico com 4%; Outros subsetores participaram com 15%, representados por 12 

tipos diferentes: Álcool, Automotivo, Bens de Capital, Brindes Promocionais, Cine-foto, 

Construção Civil, Cosméticos, Embalagens, Equipamento de segurança, Farmacêutico, 

Matéria-Prima e Saúde (Gráfico 19).  
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Gráfico 19 - Subsetores de Atuação (em porcentagem). 

Fonte: autor. 

 

Considerando-se um recorte por setor de atuação, as Indústrias foram 

representadas de forma destacada pelos subsetores Têxtil (43,1%) e pelo de Couro e Calçados 

(31,4%) - conforme Gráfico 20. 
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Gráfico 20 - Subsetores explorados pelas Indústrias (em número de empresas). 

Fonte: autor. 

 

As empresas do setor do Comércio concentram-se nos subsetores Têxtil, 

Alimentício e de Couro e Calçados, com respectivamente 27,8%, 23,3% e 20% de 

participação (Gráfico 21). 
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Gráfico 21 - Subsetores explorados pelas empresas do Comércio (em número de empresas). 

Fonte: autor. 

 

No caso das empresas do setor de Serviços sobressaíram as Tradings (50%) e as 

empresas de Assessoria e Consultoria (28,1%), como destacado no Gráfico 22. 

 



82 
 

21,9%

28,1%

50,0%

Outros

Assessoria e Consultoria

Trading

 
Gráfico 22 - Subsetores explorados pelas empresas de Serviços (em número de empresas). 

Fonte: autor. 

 

A pesquisa conduzida pelo SEBRAE (ALTOÉ; DUARTE, 2010) também 

destacou a importância do setor de calçados (principalmente para as microempresas); em 

relação aos demais. No que tange ao perfil dos respondentes, a maioria foi representada pelos 

Sócios-proprietários, com 50,9% de participação, seguidos por Gerentes (41,6%) e por 

Diretores (5,8%). A maior parte foi do sexo Masculino, com quase 60% do total. Com relação 

à formação dos mesmos, mais de 76% possuem o Terceiro Grau completo. 

Para identificação do tempo de existência das MPEs, a partir das respostas 

apresentadas, foram criadas faixas de classificação com amplitude de cinco anos.  Como se 

verifica no Gráfico 23, a maior parte das empresas tem entre 5 e 10 anos (27%), seguidas 

pelas entre 10 e 15 anos (23%); na sequência, percebe-se uma presença de várias empresas 

com idade entre 15 e 20 anos e com mais de 25 anos (com respectivamente 17% e 16% de 

participação). Um volume pequeno de empresas foi encontrado na faixa de até 5 anos; como 

um dos pré-requisitos para a pesquisa envolvia ter pelo menos 3 anos de experiência com 

exportação, de forma regular e comprometida, esse critério excluiu a priori empresas mais 

jovens e inexperientes. 
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Gráfico 23 - Idade das empresas por faixas (em porcentagem). 

Fonte: autor. 
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Uma análise descritiva dos dados dessa variável apontou como resultado: média 

de 17,4 anos; desvio-padrão de 12,1 anos; mediana: 14 anos; moda: 10 anos; mínimo: 2 anos; 

e máximo: 85 anos. 

Em relação aos países de destino das exportações, pode-se identificar que 85 

empresas exportaram para a Alemanha; outro país de destaque foram os Estados Unidos, 

atendido por 78 empresas (Gráfico 24). Observando-se a incidência de respostas e 

aglutinando-as por continentes, percebe-se que a maior parte das exportações é direcionada 

para a Europa (42,9% das respostas), seguido por América Latina (30,9%) e América do 

Norte (21,6%). 

 
Gráfico 24 - Países foco da exportação (em número de respostas por empresa). 

Fonte: autor. 

 

Quanto ao número de países atendidos pelas MPEs pesquisadas, pode-se notar 

que 33,5% delas exporta para três países, seguidas por aquelas que exportam para apenas um 

país (22,2%), para dois países, com 19,8% e para quatro países com 17%, como apresentado 

na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Número de países atendidos (por empresa) 

Número de 

países
Frequência %

Um 47 22,2%

Dois 42 19,8%

Três 71 33,5%

Quatro 36 17,0%

Cinco 14 6,6%

Seis 2 0,9%

Total 212 100,0%  

Fonte: autor. 
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Uma análise descritiva dos dados dessa variável apontou como resultado: média 

de 2,75 países; desvio-padrão de 1,3 países; mediana: 3 países; moda: 3 países; mínimo: 1 

país; e máximo: 8 países. 

No Quadro 10 é possível observar um perfil detalhado das empresas e dos 

respondentes envolvidos na pesquisa. 

 

Itens Resultados 

Amostra 

173 MPEs. Mailing obtido junto ao SEBRAE SC, à ABICALÇADOS e à Serasa 

Experian. Questionário on-line, disponível no Survey Monkey, para 

autopreenchimento e a com amostra autosselecionada; houve ação de telemarketing 

ativo para realização das pesquisas e, ou para estimular a resposta pela internet. 

 

Perfil dos 

respondentes 

Cargo: sócios-proprietários (50,9%), gerentes (41,6%), diretores (5,8%), 

supervisores (1,2%) e outros (0,6%); 

Gênero: masculino (59,5%) e feminino (40,5%); 

Formação: terceiro grau completo (76,3%), pós-graduado (17,9%), terceiro 

incompleto (2,3%), segundo grau (1,7%) e outros (1,7%). 

 

Perfil das empresas – 

variáveis de controle 

Porte: 173 empresas pesquisadas, sendo 56% micro e 44% delas de pequeno porte. 

Setor: comércio (52%), indústria (29%) e serviços (19%). 

Subsetor:    Têxtil: 27,7%; Couro e calçados: 20,2%; Alimentício: 13,3%; Trading 

Companies: 10%; Assessoria e Consultoria: 5,2%; Moveleiro: 5,2%; 

Eletroeletrônico: 4%; Construção civil: 2,3%; Metalmecânico: 2,3% 

Automotivo: 1,7%; Cine-foto: 1,7%; Matéria-prima: 1,7%; Saúde: 

1,2%; Álcool, Bens de Capital, Brindes promocionais, Cosméticos, 

Embalagens, Equipamento de segurança e Farmacêutico: 0,6% cada. 

Idade: média de 17,4 anos e desvio-padrão de 12,1 anos; mediana: 14, moda: 10 

anos; mínimo: 2 e máximo: 85 anos. 

Países da exportação:    Alemanha: 17,9%, Estados Unidos: 16,4%, Argentina: 

11,3%, Inglaterra: 8,4%, Venezuela: 6,7%, França: 5,7%, 

México: 5,3%, Espanha: 4%, Colômbia: 3,6%, Bolívia, 

Itália e Portugal: 3,4% cada, Chile: 2,9%, Angola: 2,3%, 

Paraguai: 1,9%, Japão: 1,3 e Outros: 2,3% 

Experiência internacional:   média de 12,7 anos e desvio-padrão de 8,6 anos; 

mediana: 11; moda: 11; mínimo: 1 e máximo: 61 anos 

Quadro 10 – Resumo com o perfil das empresas e dos respondentes. 

Fonte: autor. 

 

Como citado no Quadro 10, foram utilizadas variáveis de controle devido a 

possíveis contribuições para a análise dos dados (CRESWELL, 2007). As variáveis 

consideradas são: 1. Idade; 2. Países foco da exportação; 3. Subsetor. 
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7.2 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

Uma análise descritiva tem como objetivo apresentar um sumário dos dados, que 

podem ser tabulares, gráficos ou numéricos (ANDERSON; SWEENEY; WILLIAMS, 2010). 

Foram tratados os dados relativos às variáveis independentes e, posteriormente, às 

dependentes. 

 

7.2.1 Análise descritiva das variáveis independentes 

 

As variáveis independentes consideradas no modelo são: a) Marketing 

empreendedor; b) Características das empresas; c) Características dos produtos.  

 

a) Marketing empreendedor 

 

Entre os respondentes a grande maioria tem como formação, ou área de 

conhecimento que dominam, a Administração (71%), seguida por Marketing com 14% e 

Finanças com 7%, como relacionado no Gráfico 25. 

 

 

Gráfico 25 - Área de conhecimento. 

Fonte: autor. 

 

Partindo do pressuposto de que todos os cursos de administração oferecem uma 

base mínima a respeito da área de marketing, poder-se-ia entender que parte dos respondentes 

está alinhada com o perfil proposto por Andersson (2000), mas como não há dados 

confirmatórios, a não ser aqueles que explicitamente optaram por essa área de conhecimento, 

esse dado não acrescenta uma informação relevante. 

As respostas a respeito das questões mais relevantes em EM (que foram utilizadas 
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para avaliar sua influência nas atividades de marketing e na performance de exportação) estão 

presentes na Tabela 8. Nela encontram-se as respectivas frequências das distribuições para 

cada indicador. Considerando-se que se trata de uma escala Likert de cinco pontos, na qual a 

concordância com as afirmações representa aderência aos temas pesquisados, quanto maior 

for a pontuação, maior será esta relação. Assim, para facilitar a visualização e entendimento 

das respostas, as mesmas foram agrupadas em três classes: baixo grau de aderência para 

respostas 1 e 2; aderência razoável para resposta 3; e alta aderência para respostas 4 e 5.  

 

Tabela 8 – Construto EM  

Variável independente: EM Baixa Média Alta Média 
Desvio-

padrão 

As estratégias de marketing de maior sucesso são as adaptadas a cada 

situação/necessidade 
0,0% 15,6% 84,4% 4,38 0,74 

Empreendedores evitam realizar pesquisas de marketing por acreditam 

cegamente nas suas ideias/produtos 
2,3% 13,3% 84,4% 4,37 0,84 

Empreendedores tomam decisões de marketing intuitivamente (sem 

planejamento) 
1,2% 13,9% 85,0% 4,38 0,79 

Produtos inovadores estão sujeitos a resultados incertos pela falta de 

informação de mercado 
0,0% 13,9% 86,1% 4,40 0,72 

O papel da sorte é muito importante na identificação das oportunidades e 

das estratégias de mercado 
2,9% 16,8% 80,3% 4,29 0,91 

Estratégia de venda de produtos adaptados/personalizados é melhor para 

MPEs 
0,6% 16,8% 82,7% 4,32 0,79 

Para atingir mais rapidamente o ponto de equilíbrio (receita = despesa) o 

ideal é utilizar uma combinação de várias estratégias 
0,6% 11,6% 87,9% 4,41 0,71 

Quanto maior a sofisticação tecnológica no produto, mais simples serão as 

estratégias de marketing 
2,3% 12,7% 85,0% 4,34 0,83 

A estrutura de marketing (pessoas dedicadas) é menor do que a estrutura 

contábil em MPEs 
0,6% 13,9% 85,5% 4,36 0,76 

Marketing empreendedor 0,8% 13,6% 85,6% 4,38 0,76 

Fonte: autor. 

 

O resultado geral do construto (última linha) indica que, em média, cerca de 86% 

das MPEs concordam que os temas são relevantes, revelando seu grau de preocupação com o 

EM; menos de 1% entendeu que as questões são pouco relevantes (e o próprio tema, por 

conseguinte). 

Ao observar a natureza das afirmações, pode-se identificar que parte delas está 

mais ligada à atividade de planejamento realizada pelos empreendedores, e outra reconhece a 

intuição como fator-chave na tomada de decisão nas atividades de EM. Esse último grupo 

teve, comparativamente, uma maior incidência de baixa concordância, o que reforça uma 

preocupação com atividades sendo realizadas de forma cuidadosa e planejada. 

Os resultados apresentados revelam, dessa forma, que o EM está presente no dia-

a-dia dos respondentes, de forma destacada e relevante. 
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b) Características das empresas (FIRM) 

 

A análise descritiva desse construto foi dividida em duas partes, pelo fato de que 

em algumas perguntas utilizou-se escala Likert e em outras não (questões 6, 9, 11 e 12). 

A questão 6 visou identificar o número de mercados internacionais atendidos. 

Como tratado anteriormente no item 6.3, pode-se notar que 33,5% delas exportou para três 

países, seguidas por aquelas que exportaram para apenas um país (22,2%); para dois países, a 

participação foi de 19,8%; e para quatro países, 17%, como apresentado no Quadro 12. Uma 

análise descritiva dos dados apontou como resultado: média de 2,75 países; desvio-padrão de 

1,3 países; mediana: 3 países; moda: 3 países; mínimo: 1 país; e máximo: 8 países. 

A questão 9 buscou identificar há quanto tempo há envolvimento com negócios 

internacionais. Como citado no item 6.3, a experiência internacional, a partir de uma análise 

descritiva dos dados, apresentou o seguinte resultado: média de 12,7 anos e desvio-padrão de 

8,6 anos; mediana: 11; moda: 11; mínimo: 1 e máximo: 61 anos. 

As questões 11 e 12 avaliaram, respectivamente, participação das exportações nas 

vendas e na lucratividades das MPEs. Como havia cinco faixas predeterminadas, variando de 

1 a 5, elas também foram tratadas por meio de análise descritiva, em conjunto com as demais 

variáveis, apresentadas na Tabela 9. 

No geral houve alta frequência de respostas indicando alta concordância com as 

afirmações, que apontaram preocupações com planejamento das exportações, 

comprometimento da gestão e financeiro com as atividades e experiência com 

empreendimentos internacionais. Esse fato pode chamar a atenção por se tratarem de MPEs, 

mas deve-se ressaltar que a pesquisa buscou uma amostra de empresas que, a priori, já 

possuíam no mínimo 3 anos de envolvimento com essa atividade e também, pela 

regularidade, podendo ser classificadas como MPEs Especiais (ALTOÉ; DUARTE, 2010). 

No que se refere aos resultados financeiros, há evidências de que a maior parte 

dos respondentes classificou como alta a relação exportação-vendas-lucratividade. Mais de 

72% indicou que as atividades internacionais representaram mais de 20% das suas vendas e 

quase 69% obteve delas mais de 20% de seus lucros. 
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Tabela 9 – Construto características da empresa (FIRM) 

Variável independente: FIRM Baixa Média Alta N/A Média 
Desvio-

padrão 

A empresa possui experiência internacional 2,9% 11,0% 86,1% 0,0% 4,35 0,83 

Houve investimento para viabilizar as exportações 2,9% 11,6% 85,5% 0,0% 4,36 0,84 

O planejamento das exportações foi cuidadosamente 

elaborado 
1,2% 2,9% 91,3% 4,6% 4,43 1,16 

Há comprometimento da gestão com as exportações 0,0% 4,0% 90,8% 5,2% 4,45 1,17 

Há recursos comprometidos com as exportações 1,7% 8,7% 85,5% 4,0% 4,39 1,18 

As exportações participaram muito das vendas de empresa 24,9% 2,9% 72,3% 0,0% 3,79 1,57 

As exportações participaram muito do lucro da sua empresa 27,2% 4,0% 68,8% 0,0% 3,66 1,57 

Fonte: autor. 

 

Apesar da importância que a internacionalização representou na opinião da 

maioria dos respondentes, houve uma pequena taxa de participação percentual de 

discordância: 5,2% dos respondentes entendeu que não houve comprometimento da gestão, 

4% não identificou recursos dedicados à exportação e 4,6% não considerou que houve 

planejamento cuidadoso. 

 

c) Características dos produtos (PROD) 

 

A exemplo da variável independente anterior, as características dos produtos 

também serão analisadas em duas etapas. A questão 10 detectou o valor médio unitário por 

produto exportado, cujas respostas eram abertas. O que se verificou foi uma grande diferença 

entre as respostas, cujo mínimo foi de R$31,00 e o máximo de R$1.100,00. O valor médio foi 

de R$271,91 e os demais dados identificados por meio de estatística descritiva apontaram: 

mediana de R$205,00 e desvio-padrão de R$169,36. 

Apesar das empresas fazerem parte de um mesmo recorte em relação ao porte, as 

características intrínsecas dos produtos, sua complexidade e diferenciação impactam nos 

preços finais. Outro fator que pode ser relevante, apesar de não ter sido foco de análise 

específica, refere-se ao país comprador, seu poder de barganha e necessidade de compra de 

cada item. 

Na Tabela 10 é possível verificar os resultados de cada indicador. Em média, 

87,4% dos respondentes concordou com as afirmações, que versavam sobre presença de 

patente, tempo de experiência com o produto, complexidade, unicidade e especificidade 

cultural. O indicador sobre o qual houve maior concordância refere-se à necessidade de 
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treinamento da força de vendas (87,4%), o que decorre da complexidade do produto, 

acompanhado por diferenciação e aspectos culturais (86,7% cada). O que apresentou 

classificação mais baixa, tendo sido até mesmo apontado como não aplicável foi a 

necessidade de serviço/manutenção dos itens exportados. 

 

Tabela 10 – Construto características dos produtos (PROD) 

Variável independente: PROD Baixa Média Alta N/A Média 
Desvio-

padrão 

Se possuir patente, considera que ela é forte em relação aos 

competidores 
2,3% 9,8% 81,5% 6,4% 4,24 1,35 

Houve necessidade de treinamento para força de vendas lidar com 

produto 
2,3% 5,8% 87,3% 4,6% 4,34 1,24 

O produto exportado existe há muito tempo na empresa 1,2% 8,7% 85,5% 4,6% 4,39 1,20 

Grau de diferenciação do produto (design, características etc.) é alto 1,7% 6,9% 86,7% 4,6% 4,36 1,20 

Produto possui característica cultural específica 2,3% 6,4% 86,7% 4,6% 4,34 1,22 

Há necessidade de serviço/manutenção para o produto 1,2% 12,1% 80,3% 6,4% 4,24 1,33 

Características dos produtos 1,8% 8,3% 87,4% 5,2% 4,32 1,26 

Fonte: autor. 

 

O próximo item trata da análise das variáveis dependentes. 

 

7.2.2 Análise descritiva das variáveis dependentes 

 

As variáveis dependentes utilizadas no modelo são: a) estratégias de marketing 

para exportação; e b) performance de exportação. 

 

a) Estratégias de marketing para exportação (EMS) 

 

A Tabela 11 apresenta a frequência das distribuições para cada componente da 

variável EMS das micro e pequenas empresas pesquisadas. Por se tratar de uma escala que 

varia de um a cinco pontos, em que a importância das estratégias de marketing para 

exportação, principalmente representadas pelo grau de adaptação do composto de marketing, 

é diretamente proporcional à pontuação, as mesmas foram agrupadas em três classes, para 

permitir melhor visualização: baixo grau de adaptação, ou seja, maior padronização para 

respostas 1 e 2; adaptação razoável para resposta 3; e alta adaptação para respostas 4 e 5. Em 

relação à especificidade do mercado, ao número de consumidores e ao grau de desafio das 

metas, a avaliação considerou as três classes citadas, mas a partir do pressuposto de que 

houve ou não concordância com as afirmações. 
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Tabela 11 – Construto EMS  

Variável Dependente - EMS Baixa Razoável Alta N/A Média 
Desvio-

padrão 

O mercado-alvo é muito específico 0,6% 12,1% 80,9% 6,4% 4,34 0,76 

O número de consumidores do mercado de exportação é muito 

grande 
0,6% 12,1% 80,9% 6,4% 4,34 0,75 

Nossas metas de exportação são desafiadoras 0,6% 12,1% 80,9% 6,4% 4,36 0,74 

Precisamos realizar pesquisa de mercado para operar no 

exterior 
0,6% 12,1% 80,9% 6,4% 4,24 1,32 

Precisamos adaptar produtos e serviços para poder exportar 0,6% 12,1% 82,1% 5,2% 4,28 1,24 

Precisou adaptar produtos e serviços para continuar a exportar 1,2% 13,3% 80,3% 5,2% 4,25 1,25 

O rótulo foi adaptado para língua estrangeira 0,6% 10,4% 82,7% 6,4% 4,22 1,30 

A estratégia de produto foi adaptada ao novo mercado 0,6% 11,0% 83,8% 4,6% 4,28 1,18 

A embalagem foi adaptada às necessidades do novo mercado 1,2% 13,9% 79,8% 5,2% 4,19 1,25 

Houve adaptação da comunicação (propaganda, promoção etc.) 

para cada país no exterior 
0,6% 13,9% 79,2% 6,4% 4,15 1,31 

Foi oferecido apoio técnico ao intermediário (representante, 

distribuidor etc.) 
0,6% 2,9% 84,4% 12,1% 4,12 1,63 

Foi oferecido treinamento aos vendedores do intermediário 0,6% 4,6% 81,5% 13,3% 4,06 1,69 

Foi oferecido suporte de comunicação para o intermediário 0,6% 3,5% 83,2% 12,7% 4,12 1,66 

O preço do produto/serviço foi adaptado para operar no 

exterior 
0,6% 10,4% 84,4% 4,6% 4,32 1,18 

Nosso preço é competitivo no mercado externo 1,2% 9,8% 84,4% 4,6% 4,31 1,19 

Estratégias de Marketing para Exportação 0,7% 10,3% 82,0% 7,1% 4,35 0,83 

Fonte: autor. 

 

O resultado geral (última linha) mostra que, em média, 82% das MPEs reconhece 

a importância da adaptação do composto de marketing, enquanto menos de 1% opta pela 

padronização dos 4 Ps para a exportação. 

Pode-se perceber, a partir das respostas, que os itens de maior preocupação foram 

os ligados a estratégias de produto, intermediários (apoio) e ao preço (essas duas últimas 

variáveis do composto de marketing demonstram, no país de destino, ser chave no processo). 

As ações ligadas à comunicação e às embalagens, apesar de avaliadas como grau de alta 

importância, foram menos desenvolvidas, comparativamente. Nota-se que o esforço de 

adaptação dá-se mais no início da internacionalização, do que na continuação da exportação. 

Por outro lado, vários respondentes indicaram que algumas das afirmações não se 

aplicavam a suas realidades.  Mais de 13% dos respondentes não ofereceu apoio aos 
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intermediários em termos de treinamento aos vendedores, nem suporte na comunicação 

(13,3%), nem suporte técnico, o que reforça a importância do papel do intermediário para o 

sucesso da exportação, às vezes de forma independente, atuando às vezes em conjunto com o 

principal interessado, o exportador. 

Os resultados apresentados mostram, dessa forma, o valor das estratégias de 

marketing para exportação, para grande maioria dos respondentes. 

 

b) Performance de exportação (PERF) 

 

Para medir essa variável foram aplicadas questões sobre: 1. Grau de importância 

dos objetivos de exportação; 2. Quantos dos objetivos estratégicos iniciais foram atingidos; 3. 

Taxa média de crescimento anual das exportações após 3 anos dessa atividade; 4. 

Lucratividade obtida após 3 anos de exportação; e 5. Percepção de sucesso com a exportação. 

Os objetivos de exportação consideraram as seguintes intenções: a. 

estabelecimento de ponto de apoio no exterior; b. conhecimento de produtos/empresa; c. 

resposta à concorrência (awareness); d. participação de mercado (market share); e. expansão 

internacional; f. aumento da rentabilidade; g. atendimento à demanda; h. outros. O total de 

objetivos das 173 empresas pesquisadas foi de 763, ou seja, em média 4 por MPE. A Tabela 

12 revela que a maior parte das empresas (23,7%) estabeleceu quatro objetivos com a 

exportação, seguidas por aquelas com sete objetivos (17,3%) e três (16,2%).  

 

Tabela 12 – Número de objetivos por empresa  

Objetivos Frequência Participação 

Um 9,00 5,2% 

Dois 20,00 11,6% 

Três 28,00 16,2% 

Quatro 41,00 23,7% 

Cinco 27,00 15,6% 

Seis 18,00 10,4% 

Sete 30,00 17,3% 

Oito 0,00 0,0% 

Total 173,00 100,0% 

Fonte: autor. 

 

Os objetivos mais escolhidos pelas empresas ligaram-se ao aumento de 

rentabilidade com 20,8% de participação e aumento de market share, com 20,1%, seguidos 

pelos objetivos ligados ao aumento do conhecimento da empresa/produtos e de resposta à 

pressão da concorrência, com respectivamente 14,3% e 13,4%, como verificado na Tabela 13. 
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Essas respostas reforçam a percepção de que a internacionalização deve ocorrer em função da 

possibilidade de ganhos em diversos setores da empresa, a fim de melhorar sua capacidade 

competitiva. Essa afirmação pode ainda ser fortalecida pelo comprometimento e constância 

das atividades internacionais, inerentes às empresas de maior porte e, no caso deste estudo, às 

MPEs especiais. 

 

Tabela 13 – Número de objetivos estabelecidos por tipologia 

Objetivos Estabelecidos a b c d e f g h Total 

Frequência 71 109 102 153 107 159 49 13 763 

Participação 9,3% 14,3% 13,4% 20,1% 14,0% 20,8% 6,4% 1,7% 100% 

Legenda: a. Ponto de apoio; b. Awareness; c. Concorrência; d. Market share; e. Expansão; f. Rentabilidade;  

g. Demanda; h. Outro 

Fonte: autor. 

 

O grau de importância dos objetivos foi estabelecido a partir de 7 alternativas pré-

definidas, alinhadas com Cavusgil e Zou (1994), além da possibilidade da inclusão de uma 

outra, especificada pelos respondentes. Ao escolherem as alternativas, os respondentes 

deveriam classificá-las mediante um peso que, somado, resultaria em 100. Observando-se os 

dados, identificou-se que o peso médio das respostas foi de 22,46, como revela a Tabela 14. 

Dessa forma, a fim de facilitar a leitura dos dados, foram criadas três faixas de importância: 

baixa (de 1 a 20); média (de 21 a 30); e alta (acima de 30). Pode-se perceber que, no geral, 

65% dos respondentes classificaram cada objetivo com até 20% de peso; 17,3% dos 

pesquisados os classificaram na faixa média e quase 17% na faixa alta. Por objetivo, pode-se 

notar que (a) estabelecimento de ponto de apoio no exterior, (b) conhecimento de 

produtos/empresa, (g) atendimento à demanda e (h) outros concentraram respostas na faixa 

inferior à média; (c) resposta à concorrência (awareness) e (e) expansão internacional 

mostraram equilíbrio entre as faixas abaixo da média e na média; (d) participação de mercado 

(market share) e (f) aumento da rentabilidade foram classificados como de maior peso, 

particularmente o último. Esse dado, associado às frequências com que os dois objetivos 

foram escolhidos, demonstra sua relevância. 
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Tabela 14 – Grau de importância dos objetivos 

Importância dos 

Objetivos 

a b c d e f g h Total 

Baixa  13,9% 19,3% 15,5% 14,1% 16,9% 10,2% 7,6% 2,4% 65,8% 

Média 0,8% 9,1% 15,2% 32,6% 12,1% 28,8% 0,8% 0,8% 17,3% 

Alta 0,0% 0,0% 3,1% 30,2% 4,7% 54,3% 7,8% 0,0% 16,9% 

Total 9,3% 14,3% 13,4% 20,1% 14,0% 20,8% 6,4% 1,7% 100,0% 

Mediana 10,00 20,00 20,00 25,00 15,00 30,00 10,00 10,00 20,00 

Média 9,58 16,47 18,58 27,55 17,52 34,15 22,65 10,77 22,46 

Desvio-padrão 5,19 6,47 8,51 13,17 10,71 18,74 27,78 6,07 15,90 

Legenda: a. Ponto de apoio; b. Awareness; c. Concorrência; d. Market share; e. Expansão; f. Rentabilidade;  

g. Demanda; h. Outro 

Fonte: autor. 

 

Tendo esses objetivos como ponto de partida, as empresas indicaram quantos 

deles foram atingidos com a exportação. No geral, 56,6% dos objetivos foram alcançados. Os 

que apresentaram maiores taxas de conversão foram os objetivos e e d, com respectivamente 

66,4% e 65,5%; em seguida, aparecem f e a, com 58,8% e 57,7% de atingimento (Gráfico 26). 

 

 
Gráfico 26 - Objetivos atingidos (em percentual). 

Fonte: autor. 

 

Outro indicador que compõe o construto performance de exportação refere-se à 

taxa média de crescimento anual das exportações após 3 anos dessa atividade. Os 

respondentes indicavam, em relação a cada um dos três anos, quanto foi o crescimento nas 

vendas, conforme sete faixas: negativo; zero; de 1 a 5%; de 6 a 10%; de 11 a 15%; de 16 a 

20% e acima de 20%. No geral, a média dos dados foi de 5,7, ou seja, entre 11% e 20%, 

conforme Tabela 15. Em todos os três anos as taxas cresceram acima de 20%, principalmente 

no ano 3. Por outro lado, no primeiro da atividade exportadora houve maior incidência 

relativa de resultados negativos e nulos.  

 

 

 

 

 

57,7% 
52,3% 50,0% 

65,4% 66,4% 
58,5% 

30,6% 30,8% 

a b c d e f g h 
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Tabela 15 – Crescimento das vendas 

Taxa de crescimento Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total 

Negativo 9,2% 3,5% 2,9% 5,2% 

Zero 5,2% 9,2% 2,3% 5,6% 

De 1 a 5% 5,8% 6,4% 12,7% 8,3% 

De 6 a 10% 2,3% 3,5% 1,2% 2,3% 

De 11 a 15% 12,1% 10,4% 12,1% 11,6% 

De 16 a 20% 11,6% 6,9% 5,8% 8,1% 

Mais de 20% 53,8% 60,1% 63,0% 59,0% 

Mediana 7,00 7,00 7,00 7,00 

Média 5,53 5,69 5,87 5,70 

Desvio-padrão 2,05 1,92 1,74 1,91 

Fonte: autor. 

 

Quanto à lucratividade da operação, os representantes das MPEs apontaram se 

houve ou não lucro nos três anos considerados. No geral, 86,5% das respostas apontou para a 

existência de lucratividade, conforme Tabela 16. Desde o ano 1, quando o resultado foi de 

79,2% de respostas positivas, o sucesso vai gradativamente aumentando, até atingir 94,8% no 

ano 3. Isso demonstra uma curva de experiência positiva em relação às atividades de 

internacionalização para o grupo de MPEs pesquisadas. 

 

Tabela 16 – Crescimento da lucratividade 

Lucratividade anual Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total 

Sim 79,2% 85,5% 94,8% 86,5% 

Não 20,8% 14,5% 5,2% 13,5% 

Mediana 1,00 1,00 1,00 1,00 

Média 0,79 0,86 0,95 0,87 

Desvio-padrão 0,41 0,35 0,22 0,34 

Fonte: autor. 

 

O último indicador refere-se à percepção de sucesso com a exportação. Os 

respondentes atribuíram notas de 1 a 10, onde o valor mínimo representou nenhum sucesso e 

o máximo, muito sucesso.  

Para facilitar a leitura os valores foram agrupados em faixas de percepção de 

sucesso: baixa (notas de 1 a 3); média (notas de 4 a 7); e alta (notas de 8 a 10). Na Tabela 17 

pode-se observar que a grande maioria (78,6%) percebeu que a internacionalização atingiu 

muito sucesso. Em média foi atribuída a nota 8,25 para o resultado geral das MPEs 

envolvidas. 
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Tabela 17 – Percepção de sucesso 

Percepção de sucesso Resultados 

Baixa 1,2% 

Média 20,2% 

Alta 78,6% 

Mediana            9,00  

Média            8,25  

Desvio-padrão            1,75  

Fonte: autor. 

 

No item 7.3 é apresentada a análise multivariada. 

 

 

7.3 ANÁLISE MULTIVARIADA 

 

Para oferecer uma análise mais aprofundada dos dados pesquisados foi utilizada a 

técnica de estatística descritiva multivariada de dados, por meio da Modelagem de Equações 

Estruturais (SEM), realizada com o auxílio dos softwares Microsoft
®
 Office

®
 2010 (com a 

inclusão do plug-in statistiXL), IBM
®
 SPSS

®
 Statistics 20 e Amos

TM
 20. 

Antes do desenvolvimento das análises, é importante cumprir uma etapa 

preliminar que se refere à preparação dos dados, a fim de atender aos pressupostos do modelo 

de equação estrutural, quais sejam: ausência de outliers e missing values; normalidade; 

linearidade; multicolinearidade. 

 

7.3.1 Preparação dos dados 

 

Neste item são abordados os pressupostos necessários ao SEM. 

 

7.3.1.1 Ausência de outliers e missing values 

 

O exame dos dados representa uma etapa importante do processo de utilização da 

SEM; dessa forma, pode-se garantir que a estrutura estatística e teórica esteja cuidadosamente 

preservada (HAIR et al., 2009). 

Como descrito no item 6.2.4, ao final da coleta dos dados foi feita uma revisão 

nos questionários respondidos, que totalizou 216; em 86 casos identificou-se ausência de mais 

de 10% dos dados em cada um desses instrumentos de coleta. Poder-se-ia adotar três 
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estratégias: exclusão dos mesmos, uso de técnicas estatísticas de imputação, ou volta ao 

campo. Optou-se pela retomada do campo, com o objetivo de uma complementação das 

respostas, principalmente nas que se referiam aos objetivos e resultados da exportação. Dessa 

atividade apenas 43 empresas ofereceram os dados complementares, finalizando com uma 

amostra de 173 respondentes. 

Em seguida, submeteram-se os dados a uma verificação das observações atípicas 

(outliers). Para sua detecção, pode-se utilizar de métodos univariados, bivariados ou 

multivariados. Como será utilizada a técnica multivariada de equações estruturais, 

recomenda-se, então, o uso do último (HAIR et al., 2009). Para tanto foi utilizada a medida D² 

de Mahalanobis, dividida pelos graus de liberdade, conforme representado na Tabela18. 

 

Tabela 18 – Observações atípicas multivariadas 

Número da 

observação 

Mahalanobis d-

squared 
D²/df 

155 134,985 3,970147 

98 130,069 3,825559 

27 121,585 3,576029 

6 119,089 3,502618 

17 117,257 3,448735 

26 116,354 3,422176 

4 113,658 3,342882 

143 107,675 3,166912 

12 102,243 3,007147 

 Fonte: autor. 

 

Hair et al. (2009) defendem que, a não ser que exista uma prova demonstrável de 

que os dados estão realmente fora do normal, a despeito de que essa deva ser uma definição 

do pesquisador, as observações devem ser mantidas. Considerando-se que os autores aceitam 

uma distância entre 3 e 4, e após análise comparativa detalhada das observações contidas na 

Tabela 18 com as demais da survey, optou-se pela manutenção de todas as observações. 

 

7.3.1.2 Normalidade 

 

O pressuposto importante de uma análise multivariada é a da normalidade dos 

dados, ou seja, uma distribuição normal permite o cálculo da média e do desvio-padrão como 

valores mais representativos quanto a localização e dispersão respectivamente. 

Para que se possa avaliar a normalidade da amostra foram verificadas as medidas 

de curtose (kurtosis) e da assimetria univariada (skew); Hair et al. (2009) argumentam que 
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valores entre -2,58 e + 2,58 são aceitáveis para ambas as medidas. Entretanto, outros autores, 

como Maroco (2010), argumentam em prol de uma maior tolerância, o que levaria a rejeitar 

uma amostra somente em condições de violação extrema, ou seja, com skew > 2 e kurtosis > 

7. Observando-se o teste resumido no Apêndice C, pode-se detectar que somente as variáveis 

F5 e F6 ofereceriam problemas na qualidade dos índices de ajustamento e, consequentemente, 

questionamento sobre as estimativas dos parâmetros. 

A exclusão dessas variáveis comprometeria a caracterização do Fator EXPER 

(experiência da empresa com o produto exportado, como tratado detalhadamente no item 

7.2.3) na análise e, portanto, foram mantidos. Além disso, como suporte a essa decisão deve-

se reconhecer que a não-normalidade ocorre frequentemente com uso de variáveis contínuas, 

como as produzidas por meio de uma escala Likert. Seria então aceitável uma fuga de 

normalidade como justificativa para esta decisão. Como suporte à decisão, Kline (2005) 

defende valores ainda mais elásticos, entendendo que problemas extremos estão relacionados 

a variáveis com assimetria maior que |3| e curtose superior a |10|. 

 

7.3.1.3 Linearidade 

 

Segundo Hair et al. (2009) e Kline (2005), técnicas multivariadas, como a SEM, 

fundamentam-se na análise de relações lineares entre as variáveis. Com objetivo de identificar 

a existência de relações lineares entre as variáveis, foi realizado um teste de Correlação de 

Pearson, no qual se espera que se enquadrem entre um intervalo de -1 a +1. Valores que se 

aproximam de 0 indicam pouca ou nenhuma correlação existente entre as variáveis; por outro 

lado, valores próximos de 1, seja positivo ou negativo, indicam relações com alto grau de 

associação. 

Os coeficientes resultantes do teste não superam o intervalo esperado, podendo-se 

afirmar a suposição de linearidade. 

 

7.3.1.4 Multicolinearidade 

 

A próxima etapa no processo de preparação dos dados foi o de investigar a 

multicolinearidade existente, a partir do exame da matriz de correlação de Pearson. O objetivo 

dessa análise é identificar a extensão na qual uma variável pode ser explicada por outras 

envolvidas. Segundo Kline (2005), a situação desejada seria a da constatação de que existem 

variáveis independentes altamente correlacionadas com a variável dependente, mas sem alta 
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correlação entre as próprias variáveis independentes. 

Em geral, uma correlação que apresente correlação superior a 0,9 indica uma 

colinearidade substancial, sugerindo um exame cuidadoso das variáveis envolvidas. Como a 

análise da matriz de correlação não apontou nenhum valor maior que o recomendado, foi 

então realizada uma Análise Fatorial Exploratória (EFA). 

 

7.3.2 Modelagem de equações estruturais 

 

Como abordado no início deste capítulo, a técnica escolhida que mais se adéqua 

aos objetivos desse estudo é a Modelagem de Equações Estruturais (SEM), porque permite 

interpretar as várias relações existentes entre as atividades de marketing e a performance de 

exportação. Nesse processo, estão incluídas as influências do marketing empreendedor, 

características das empresas e dos produtos na forma com que o composto de marketing é 

trabalhado, bem como os resultados obtidos e percebidos pelas MPEs, possibilitando assim ao 

pesquisador acomodar múltiplas relações de dependência interrelacionadas em um só modelo 

(HAIR et al., 2009). 

Segundo Chin (1998) apud Rodrigues (2009), a modelagem de equações 

estruturais: 

Traz flexibilidade aos pesquisadores para a verificação dos seguintes pontos: a) 

modela relações existentes entre múltiplos preditores; b) construção de variáveis 

latentes não observadas diretamente; c) modela os erros nas medições para as 

variáveis observáveis; d) mede, estatisticamente, uma prévia teoria e suas escalas de 

mensuração contra dados coletados empiricamente (CHIN, 1998, p.297). 
 

Nesse sentido, é importante destacar as várias diferenças existentes entre a SEM e 

ouras técnicas estatísticas multivariadas: 1.  O modelo estrutural expressa a relação entre 

variáveis independentes e dependentes, mesmo quando uma variável dependente se torna 

independente em outras relações; 2.  As relações propostas são traduzidas em uma série de 

equações estruturais (semelhantes às equações de regressão) para cada variável dependente. 

As técnicas estatísticas multivariadas permitem múltiplas variáveis dependentes: análise 

multivariada de variância e correlação canônica permitem, apenas, uma relação entre o bloco 

de variáveis dependentes e independentes (HAIR et al., 2009). 

Nesse sentido, para adequada operacionalização da SEM, Hair et al. (2009) 

sugerem que sejam contemplados sete estágios: 1. Desenvolvimento de um modelo teórico; 2. 

Construção de um diagrama de caminhos e relações causais; 3. Conversão do diagrama de 

caminhos em um conjunto de modelos estruturais e de mensuração; 4. Escolha do tipo de 
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matriz de entrada e estimação do modelo proposto; 5. Avaliação da identificação do modelo 

estrutural; 6. Avaliação dos critérios de qualidade do modelo de ajuste; 7. Interpretação e 

modificação do modelo. 

Cabe ressaltar, nesse momento, a importância do papel da teoria na SEM (HAIR, 

et al., 2009), que deve se apoiar em uma forte base teórica para especificação dos modelos de 

mensuração e estrutural. Por se tratar de uma análise confirmatória, a SEM assume a função 

de testar e, ou confirmar uma teoria. Levando-se em conta que as relações a serem 

especificadas derivam da teoria, um pesquisador deve elaborar seu modelo de forma criteriosa 

e com fundamentação. Uma inferência causal, por exemplo, considera uma relação presumida 

de causa de efeito; e é a partir desse entendimento que as relações e os modelos são 

desenvolvidos. 

 

7.3.2.1 Especificação do modelo 

 

A partir do modelo teórico que norteia este estudo (CAVUSGIL; ZOU, 1994), foi 

realizado o recorte específico para o efeito dos fatores internos e incluído, na forma de 

contribuição teórica, o EM, em função do papel do empreendedor como principal, e muitas 

vezes, único gestor à frente de uma MPE. 

Em seguida, após levantamento dos dados, foi realizada uma análise fatorial 

exploratória (EFA) com o objetivo de definir o modelo de mensuração e o modelo estrutural. 

No item 7.2.3 estão descritos em detalhe a metodologia, procedimentos e resultados obtidos 

por meio da EFA. 

 

7.3.3 Análise fatorial exploratória 

 

Análise Fatorial é um nome genérico dado a uma classe de métodos estatísticos 

multivariados cujo propósito principal é definir a estrutura subjacente em um conjunto de 

dados (HAIR et al., 2009). 

A partir de sua utilização busca-se: 1. Analisar a estrutura das interrelações 

(correlações) entre um grande número de variáveis, definindo um conjunto de dimensões 

latentes (não observadas) comuns, chamadas de fatores; 2. Identificar as dimensões separadas 

do problema e então determinar o grau em que cada variável é explicada por cada dimensão; 

3. Resumir e reduzir os dados em dimensões latentes interpretáveis e compreensíveis usando 

escores para cada dimensão e, consequentemente, substituir as variáveis originais (HAIR et 
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al., 2009). 

Dessa forma, foi realizada uma análise fatorial com as variáveis identificadas na 

survey, conforme os construtos Marketing Empreendedor (EM), Características das empresas 

(FIRM), Características dos produtos (PROD), Estratégia de marketing para exportação 

(EMS) e Performance de exportação (PERF). Para tanto, foi utilizado o software IBM® 

SPSS® 20 para realização de várias análises de dados estatísticos.   

Cumpre destacar que, em função do tamanho da amostra, será considerada como 

determinante  do fator  qualquer carga maior ou igual a 0,45 (HAIR et al., 2009)  

 

a) Influência do empreendedorismo de marketing (EM) 

 

Este construto foi avaliado a partir de 9 indicadores, conforme descrito no Quadro 

16, codificados como ME1 a ME9, que refletem uma escala para avaliação do marketing 

empreendedor utilizado por MPEs, de acordo com Hills e Hultman (2011). Pode-se observar 

também no mesmo Quadro 11 a origem de cada indicador, conforme questionário utilizado, o 

código a eles atribuídos, sua descrição e a sigla dos fatores resultantes, agrupados conforme a 

teoria. 

 

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FATORES 

I8 ME1 
As estratégias de marketing de maior sucesso são as adaptadas a cada 

situação/necessidade 
PLANEJ 

I9 ME2 
Empreendedores evitam realizar pesquisas de marketing por acreditam 

cegamente nas suas ideias/produtos 
INTUI 

I10 ME3 
Empreendedores tomam decisões de marketing intuitivamente (sem 

planejamento) 
INTUI 

I11 ME4 
Produtos inovadores estão sujeitos a resultados incertos pela falta de informação 

de mercado 
PLANEJ 

I12 ME5 
O papel da sorte é muito importante na identificação das oportunidades e das 

estratégias de mercado 
INTUI 

I13 ME6 Estratégia de venda de produtos adaptado-personalizados é melhor para MPEs PLANEJ 

I14 ME7 
Para atingir mais rapidamente o ponto de equilíbrio (receita = despesa) o ideal é 

utilizar uma combinação de várias estratégias 
PLANEJ 

I15 ME8 
Quanto maior a sofisticação tecnológica no produto, mais simples serão as 

estratégias de marketing 
PLANEJ 

I16 ME9 
A estrutura de marketing (pessoas dedicadas) é menor do que a estrutura contábil 

em MPEs 
PLANEJ 

Legenda: ME = Variável de empreendedorismo de marketing; INTUI = Intuição; PLANEJ = Planejamento; I = Indicador de 

empreendedorismo codificado no questionário 

Quadro 11 – Construto influência do empreendedorismo de marketing.  

Fonte: autor. 

 

A análise fatorial foi realizada por meio do Microsoft
®
 Office

®
 2010 (com a 

inclusão do plug-in statistiXL). Os resultados são apresentados na Tabela 19 (outros 

resultados dessa análise fatorial constam do Apêndice B). O número de fatores foi definido 
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por meio da utilização do critério de Kaiser. A fim de melhorar a interpretação dos dados, foi 

utilizado o método de rotação ortogonal VARIMAX. Como resultado, os dados se agruparam 

em um fator. Visando identificar o comportamento dos dados as competências de 

planejamento (PLANEJ) e intuição (INTUI), foi fixado o número de fatores igual a dois. 

Dessa nova análise, com dados também rotacionados, agruparam-se como esperado. Como as 

comunalidades mostraram-se altas, todas as variáveis deveriam ser mantidas. Entretanto, ao 

comparar com a teoria, algumas afirmações diretamente ligadas a planejamento agruparam-se 

no fator INTUI (variáveis ME1 e ME7); o mesmo deu-se, de forma inversa em relação à 

variável ME5, que se agrupou no fator PLANEJ. Esse fato levou à exclusão das mesmas para 

a próxima etapa.  

 

Tabela 19 – Cargas fatoriais rotacionadas (VARIMAX) do construto EM 

Variáveis 
Fator 

Planejamento 

Fator 

Intuição 
Comunalidades 

ME1 0,289 -0,845 0,797 

ME2 0,536 -0,680 0,750 

ME3 0,369 -0,841 0,843 

ME4 0,489 -0,718 0,755 

ME5 0,810 -0,429 0,841 

ME6 0,836 -0,439 0,892 

ME7 0,472 -0,701 0,714 

ME8 0,876 -0,355 0,893 

ME9 0,848 -0,410 0,888 

Fonte: autor. 

 

Para futura fixação das cargas para regressão, as variáveis com maiores valores de 

cada um dos fatores foram destacadas em negrito: a respectiva ao Fator PLANEJ (ME8) teve 

o seu valor fixado em 1 para efeito da estimação do modelo de equação estrutural, assim 

como a ME3 para o Fator INTUI. 

 

b) Características das empresas (FIRM) 

 

Este construto foi avaliado a partir de 11 indicadores, conforme descrito no 

Quadro 12.  
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ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FATORES 

Q3 e Q4 F1 Número de funcionários COMPET 

Q8 F2 Volume de vendas COMPET 

V16 F3 A empresa possui experiência internacional COMPET 

V17 F4 Houve investimento para viabilizar as exportações COMPET 

V18 F5 O planejamento das exportações foi cuidadosamente elaborado COMPROM 

V19 F6 Há comprometimento da gestão com as exportações COMPROM 

V20 F7 Há recursos comprometidos com as exportações COMPROM 

Q9 F8 Anos de envolvimento com negócios internacionais COMPET 

Q6 F9 Número de mercados externos atendidos INTENS 

Q11 F10 Favor informar quanto as exportações participaram das vendas de empresa INTENS 

Q12 F11 Favor informar quanto as exportações participaram do lucro da sua empresa INTENS 

Legenda: COMPET = Competência internacional; COMPROM = Comprometimento com exportação; INTENS = 

Intensidade da atividade internacional; F = Variável da firma; Q = questão; V = variável codificada no questionário 

Quadro 12 – Construto características das empresas.  

Fonte: autor. 

 

Os indicadores refletem os investigados por Cavusgil e Zou (1994) e foram 

adaptados para realidade de MPEs. Os indicadores foram agrupados e identificados, na matriz 

fatorial, pelos códigos COMPET (competência internacional); COMPROM 

(comprometimento com exportação); INTENS (intensidade da atividade internacional). Pode-

se observar também no Quadro 17 a origem de cada indicador, conforme questionário 

utilizado, o código a eles atribuídos, sua descrição e a sigla dos fatores. 

A análise fatorial foi realizada por meio do Microsoft
®

 Office
®
 2010. Os 

resultados são apresentados na Tabela 20.  

 

Tabela 20 – Cargas fatoriais rotacionadas (VARIMAX) do construto FIRM 

Variáveis 
Fator 

Comprometimento 

Fator 

Intensidade 

Fator 

Competência 

Fator 

Experiência 
Comunalidades 

F1 -0,086 -0,176 -0,727 -0,280 0,645 

F2 0,001 0,605 -0,404 -0,146 0,551 

F3 0,429 0,271 -0,707 0,219 0,806 

F4 0,490 0,252 -0,704 0,216 0,846 

F5 0,918 0,230 -0,114 -0,009 0,908 

F6 0,930 0,152 -0,071 -0,049 0,896 

F7 0,907 0,229 -0,142 -0,046 0,897 

F8 -0,073 -0,075 0,032 0,921 0,861 

F9 0,144 0,689 -0,052 -0,060 0,502 

F10 0,278 0,885 0,037 0,046 0,865 

F11 0,265 0,906 0,018 0,058 0,895 

Fonte: autor. 

 

O número de fatores foi estabelecido inicialmente por meio do critério de Kaiser. 

A fim de melhorar a interpretação dos dados, foi utilizado o método de rotação ortogonal 
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VARIMAX. Como resultado, os dados agruparam-se em quatro fatores. A metodologia 

aplicada pelos autores indicava a utilização de 3 fatores apenas. Decidiu-se, entretanto, em 

função do alto eigenvalue, manter um quarto fator, que foi temporariamente batizado como 

Experiência, para possível verificação de algum impacto durante a análise fatorial 

confirmatória (CFA). Como as comunalidades revelaram-se altas, todas as variáveis deveriam 

ser mantidas; entretanto, a variável F2 que, conforme a teoria, deveria representar o Fator 

Competência, agrupou-se em torno do Intensidade, o que levou a sua exclusão (inclusive 

reforçado pela comunalidade abaixo de 0,6 – critério de corte adotado pelo autor, baseado em 

Hair et al. (2009)). A variável F9, a despeito de sua comunalidade também abaixo de 0,6, será 

mantida em função de sua possível contribuição para explicar o fator, alinhado com as 

proposições de Cavusgil e Zou (1994). A variável F8 mede de forma exclusiva um único 

fator; a recomendação dos autores é de que a explicação proporcionada pelos fatores tenha 

duas ou mais variáveis envolvidas, a fim de evitar problemas com os ajustes do modelo; 

sendo assim, essa variável foi descartada da análise confirmatória. As variáveis com maiores 

cargas de cada um dos fatores foram destacadas em negrito, sendo que a respectiva ao Fator 

COMPROM (F6) teve o seu valor fixado em 1 para efeito da estimação do modelo de 

equação estrutural, assim como o F11 para INTENS e F1 para COMPET. 

  

c) Características dos produtos (PROD) 

 

Este construto foi avaliado por meio de 7 indicadores, conforme descrito no 

Quadro 13.  

 

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FATORES 

V21 P1 
Se possuir patente, considera que ela é forte em relação aos 

competidores 
COMPLEX 

V22 P2 
Houve necessidade de treinamento para força de vendas lidar com 

produto 
COMPLEX 

V23 P3 O produto exportado existe há muito tempo na empresa EXPER 

V24 P4 Grau de diferenciação do produto (design, características etc.) é alto CARAT 

V25 P5 Produto possui característica cultural específica CULTUR 

V26 P6 Há necessidade de serviço/manutenção para o produto COMPLEX 

Q10 P7 
Favor informar o valor unitário do produto exportado (informar 

somente um produto ou valor médio) em reais 
CARAT 

Legenda: CARAT = Características dos produtos; COMPLEX = Complexidade técnica; CULTUR = Especificidade cultural; 

EXPER = Experiência da empresa com o produto; P = Variável do produto; Q = questão; V = variável codificada no 

questionário 

Quadro 13 – Construto características dos produtos. 

Fonte: autor. 
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Os indicadores refletem os mesmos investigados por Cavusgil e Zou (1994) e 

foram adaptados para realidade de MPEs. Os indicadores foram agrupados e identificados, na 

matriz fatorial pelos códigos COMPLEX (complexidade técnica dos produtos); EXPER 

(experiência com o produto); CARAT (características intrínsecas dos produtos); CULTUR 

(especificidade cultural), conforme estabelecido também pelos autores citados. Cabe ressaltar 

que os dois últimos fatores foram descartados após a análise fatorial. Pode-se observar 

também no mesmo Quadro 18 a origem de cada indicador, conforme questionário utilizado, o 

código a eles atribuídos, sua descrição e a sigla dos fatores.  

A análise fatorial foi realizada por meio do Microsoft
®

 Office
®
 2010. Os 

resultados são apresentados na Tabela 21. O número de fatores foi estabelecido por meio do 

critério de Kaiser. A fim de melhorar a interpretação dos dados, foi utilizado o método de 

rotação ortogonal VARIMAX. Como resultado, os dados agruparam-se em dois fatores; a fim 

de buscar alinhamento com a metodologia utilizada pelos autores, fixou-se o número de 

fatores em 3, trazendo o resultado esperado e com alto grau explicativo acumulado superior a 

93%. Como as comunalidades mostraram-se altas, todas as variáveis deveriam ser mantidas. 

Entretanto, uma comparação entre os achados e a teoria detectou que uma variável agrupou-se 

de forma não esperada: P5, que está diretamente à especificidade cultural, foi excluída de 

EXPER.  

 

Tabela 21 – Cargas fatoriais rotacionadas (VARIMAX) do construto PROD 

Variáveis Fator Experiência Fator Característica Fator Complexidade Comunalidades 

P1 0,464 0,041 -0,862 0,959 

P2 0,590 -0,034 -0,755 0,919 

P3 0,879 0,005 -0,368 0,907 

P4 0,856 0,003 -0,471 0,954 

P5 0,880 0,003 -0,405 0,939 

P6 0,708 0,126 -0,591 0,866 

P7 0,015 0,998 -0,022 0,997 

Fonte: autor. 

 

Em seguida, as variáveis com maiores cargas de cada um dos fatores foram 

destacadas em negrito, sendo que as respectivas aos Fatores EXPER (P3), CARAT (P7) e 

COMPLEX (P1) tiveram o seu valor fixado em 1 para efeito da estimação do modelo de 

equação estrutural. 

 

d) Estratégias de marketing para exportação (EMS) 
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Este construto foi avaliado por quinze indicadores, conforme descrito no Quadro 

14, que refletem os investigados por Cavusgil e Zou (1994) e foram adaptados para realidade 

de MPEs. Os mesmos foram agrupados e identificados, na matriz fatorial pelos códigos 

ADAPC (adaptação comunicação); ADAPP (adaptação do produto); COMPPRÇ 

(Competitividade de preço); ESTCAN (estratégia de canal); SUPINT (suporte ao 

intermediário), aproximando-se do estabelecido pelos autores citados. Pode-se observar 

também no Quadro 13 a origem de cada indicador, conforme questionário utilizado, o código 

a eles atribuídos, sua descrição e a sigla dos fatores.  

 

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FATORES 

V1 MK1 O mercado-alvo é muito específico ADAPC 

V2 MK2 
O número de consumidores do mercado de exportação é muito 

grande 
ADAPC 

V3 MK3 Nossas metas de exportação são desafiadoras ESTCAN 

V5 MK4 Adaptou produtos e serviços para começar a exportar ADAPP 

M3 MK5 Precisou adaptar produtos e serviços para continuar a exportar ADAPP 

V6 MK6 O rótulo foi adaptado para língua estrangeira ADAPP 

V7 MK7 A estratégia de produto foi adaptada ao novo mercado ADAPC 

V8 MK8 Houve muita adaptação da embalagem ADAPC 

V9 MK9 
Houve adaptação da comunicação (propaganda, promoção etc.) 

para cada país no exterior 
ADAPC 

M8 MK10 
Foi oferecido apoio técnico ao intermediário (representante, 

distribuidor etc.) 
SUPINT 

M9 MK11 
Volume de treinamento oferecido aos vendedores do 

intermediário 
SUPINT 

M10 MK12 Suporte de comunicação oferecido para o intermediário SUPINT 

V13 MK13 O preço do produto/serviço foi adaptado para operar no exterior COMPPRÇ 

V14 MK14 Grau de competitividade do preço no mercado externo COMPPRÇ 

Q7 MK15 Tipo de canal de distribuição ESTCAN 

Legenda: ADAPC = Adaptação comunicação; ADAPP = Adaptação do produto; COMPPRÇ = Estratégia de preço; 

ESTCAN = Estratégia de distribuição; SUPINT = Suporte ao intermediário; MK = Variável de EMS; Q = questão; V = 

variável codificada no questionário 

Quadro 14 – Construto EMS.  

Fonte: autor. 

 

A análise fatorial foi realizada por meio do Microsoft
®
 Office

®
 2010 (com a 

inclusão do plug-in statistiXL). Os resultados são apresentados na Tabela 22.  
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Tabela 22 – Cargas fatoriais rotacionadas (VARIMAX) do construto EMS 

Variáveis 
Fator 

ADAPC 

Fator 

SUPINT 

Fator 

ESTCAN 

Fator 

ADAPP 

Fator 

COMPPRÇ 
Comunalidades 

MK1 0,843 0,058 0,099 0,350 0,212 0,868 

MK2 0,843 0,118 -0,007 0,434 0,100 0,926 

MK3 0,588 0,197 -0,062 0,543 0,291 0,794 

MK4 0,382 0,217 -0,013 0,815 0,199 0,941 

MK5 0,016 0,776 -0,024 0,379 0,287 0,949 

MK6 0,364 0,193 0,004 0,827 0,152 0,920 

MK7 0,328 0,234 0,046 0,825 0,273 0,920 

MK8 0,358 0,164 0,085 0,828 0,181 0,922 

MK9 0,704 0,134 0,006 0,387 0,368 0,929 

MK10 0,139 0,956 0,046 0,129 0,079 0,964 

MK11 0,125 0,972 -0,024 0,098 0,077 0,987 

MK12 0,092 0,968 0,013 0,150 0,036 0,961 

MK13 0,438 0,245 0,034 0,371 0,731 0,914 

MK14 0,441 0,183 0,084 0,447 0,678 0,914 

MK15 0,035 0,006 0,994 0,038 0,040 0,996 

Fonte: autor. 

 

O número de fatores foi estabelecido, inicialmente, pelo critério de Kaiser. A fim 

de melhorar a interpretação dos dados, foi utilizado o método de rotação ortogonal 

VARIMAX. Como resultado, os dados se agruparam em três fatores. Entretanto, uma análise 

scree demonstrou a possibilidade da inclusão de dois fatores adicionais; além disso, a inclusão 

de um quinto fator contribuiria para uma explicação acumulada superior a 90% e, nesse 

sentido, pode-se aproximar mais dos fatores identificados por Cavusgil e Zou (1994) em seu 

estudo. Como as comunalidades revelaram-se altas, todas as variáveis foram mantidas, à 

exceção daquelas que se agruparam de forma não justificada pela teoria, ou que apresentaram 

somente uma variável para representar o fator, como na situação da MK15. Este 

procedimento reduziu o número de fatores válidos para quatro, que foram validados pela 

análise confirmatória. As variáveis destacadas em negrito tiveram seu valor fixado em 1 para 

efeito da estimação do modelo de equação estrutural; a escolha dessas variáveis liga-se à sua 

aderência à teoria e não exclusivamente ao valor da carga identificado. 

 

d) Performance de exportação (PERF) 

 

O construto PERF foi avaliado por 4 indicadores, conforme descrito no Quadro 

15. Os indicadores refletem os investigados por Cavusgil e Zou (1994) e foram adaptados 

para realidade de MPEs. Os indicadores foram agrupados e identificados, na matriz fatorial 
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pelos códigos CV (crescimento das vendas); LC (lucratividade); OB (objetivos); PS 

(percepção de sucesso). Pode-se observar também a origem de cada indicador, conforme 

questionário utilizado, o código a eles atribuídos, sua descrição e a sigla dos fatores.  

 

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FATORES 

Q19 + Q20 PF1 Objetivos com a exportação OB 

Q21 PF2 Percepção de sucesso com a exportação PS 

Q22 PF3 Taxa média de crescimento (em 3 anos) CV 

Q23 PF4 Anos de lucratividade (em 3 anos) LC 

Legenda: AC = Adaptação comunicação; AD = Adaptação da distribuição; AP = Adaptação do produto; EP = Estratégia de 

preço; SI = Suporte ao intermediário; MK = Variável de EMS 

Quadro 15 – Construto PERF.  

Fonte: autor. 

 

A análise fatorial foi realizada por meio do Microsoft Excel 10, com a inclusão de 

seu plug-in. Os resultados são apresentados na Tabela 23. O número de fatores foi 

estabelecido pelo critério de Kaiser (reforçado pela análise scree). A fim de melhorar a 

interpretação dos dados, foi utilizado o método de rotação ortogonal VARIMAX. Como 

resultado, os dados se agruparam em apenas um fator, levando à substituição dos códigos 

apenas pelo nome do construto, qual seja PERF. Como as comunalidades são altas, todas as 

variáveis foram mantidas. A variável com maior carga foi destacada em negrito; logo, a PF3 

teve o seu valor fixado em 1 para efeito da estimação do modelo de equação estrutural. 

  

Tabela 23 – Cargas fatoriais rotacionadas (VARIMAX) do construto PERF 

Variáveis Fator PG Comunalidades 

PF1 0,747 0,868 

PF2 0,900 0,926 

PF3 0,910 0,794 

PF4 0,809 0,941 

Fonte: autor. 

 

Cumpre ainda destacar que as análises acima obedeceram ao critério de 

unidimensionalidade e de confiabilidade. Dessa forma, pode-se observar o grau no qual cada 

indicador representou apenas uma variável latente, ou seja, tem apenas um fator subjacente 

que os representa. Portanto, a unidimensionalidade é atingida quando as variáveis de um 

construto têm ajuste aceitável em apenas um único fator (HAIR et al., 2009). As Tabelas de 

19 a 23 demonstraram o ajuste, conforme descrito neste item. 

Em relação à confiabilidade, pode-se notar na Tabela 24 que tanta as variâncias 

explicadas, com os valores de alpha de Cronbach estão acima do recomendado. 
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Tabela 24 – Confiabilidade do ajuste 

Construto Fator 
Variância 

Explicada 

Alpha de 

Cronbach 

EM - marketing empreendedor 
PLANEJ 

81,9% 
0,90 

INTUI 0,90 

FIRM - características da empresa 

INTENS 

78,8% 

0,86 

COMPET 0,73 

COMPROM 0,95 

PROD – características dos produtos 
EXPER 

95,9% 
0,95 

COMPLEX 0,93 

EMS – estratégias de marketing para 

exportação 

ADAPP 

90,1% 

0,96 

ADAPC 0,92 

SUPINT 0,99 

COMPPRÇ 0,92 

PERF – performance de exportação PERF 71,3% 0,83 

Fonte: autor. 

 

Com base nessa análise pode-se então desenvolver uma análise fatorial 

confirmatória (CFA), que será apresentado no item 7.3.4. 

 

 

7.3.4 Análise fatorial confirmatória 

 

A Figura 7 apresenta o modelo operacional da dissertação. Vale ressaltar que, a 

fim de facilitar a visualização do modelo foram omitidos os erros associados a cada uma das 

variáveis observadas, que deram origem às variáveis latentes. 
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Figura 7 – Modelo Estrutural e de Mensuração. 

Fonte: autor. 
 

 
7.3.4.1 Método de estimação do modelo 

 

Após especificação do modelo surgiu a necessidade de optar pela técnica de 

estimação que melhor se adequava aos objetivos desse estudo, às características da amostra e 

que pudessem proporcionar melhor qualidade do ajuste.  

Segundo Hair et al. (2009) a Estimação por Verossimilhança (Maximum 

Likelihood Estimation em inglês - MLE) mostra-se mais eficaz e sem vieses quando 

constatada a normalidade multivariada; este pré-requisito foi atendido por esse estudo. 

Poder-se-ia questionar o porquê da não utilização do método de estimação dos 

Mínimos Quadrados Generalizados (Generalized Least Squares - GLS, na sigla em inglês) 

que, apesar de exigir modelos bem especificados, permite o uso de amostras menores do que 

na MLE, situação em que proporciona um ganho nas estimativas de parâmetros (OLSSON et 

al., 2000).  

Entretanto, outra justificativa para não escolha do GLS prende-se a resultados em 

relação à normalidade (curtose e assimetria), ao tamanho da amostra (uma limitação deste 
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estudo) e à especificação do modelo. Além disso, uma estimativa GLS pode, produzir 

resultados contra-intuitivos em modelos altamente restritos. Nesse caso, a escolha adequada 

seria pelo MLE. 

Avançando em relação ao tema, Olsson et al. (2000) declararam sua preferência, 

dadas as restrições apontadas, pelo método MLE. Por outro lado, sugerem que, ao invés de 

escolher um método único de estimação, o pesquisador deveria empregar mais de uma 

abordagem e método, oferecendo base comparativa para concluir pela adequada estrutura do 

modelo e para verificar se as estimativas estão precisas (OLSSON et al., 2000).  

Em função das características e atendimento dos pressupostos para a SEM, optou-

se pelo método MLE para estimação dos resultados. A etapa seguinte envolveu a avaliação da 

validade do modelo. 

 

7.3.4.2 Validade do modelo de mensuração e estrutural 

 

A validade do modelo de mensuração e estrutural depende diretamente da 

qualidade dos ajustes e evidência específica de validade de construto (HAIR et al., 2009). 

Antes da análise dos resultados é importante avaliar a identificação do modelo, 

cuja especificação se dá pela transposição das matrizes de variáveis observadas em 

parâmetros estruturais do modelo. Buscou-se, a priori, um modelo super-identificado, no qual 

o número de parâmetros a serem estimados seja menor que o de variâncias e covariâncias das 

variáveis observadas, resultando em graus de liberdade e possível teste do modelo. A Figura 8 

apresenta os resultados obtidos por meio do Amos
TM

 20. 

 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

 

1. Number of distinct sample moments: 666  

2. Number of distinct parameters to be estimated: 202  

3. Degrees of freedom (666 - 202): 464  

 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

4. Chi-square = 1097,597 

Degrees of freedom = 464 

Probability level = 0,000 

Figura 8 – Identificação do modelo. 

Fonte: Elaborado pelo autor com utilização Amos
TM

 20 (2012). 

 



111 
 

O número de momentos amostrais distintos foi de 666 (1); ao subtrair o número 

de parâmetros estimados 202 (2), encontra-se o grau de liberdade do modelo (3), que foi de 

464, demonstrando que o modelo pode ser identificado como desejado. 

 

7.3.4.2.1 Qualidade do ajuste de medida 

 

A qualidade do ajuste (Goodness-of-fit – GOF) indica o quão similares são as 

matrizes de covariância estimada e a observada. 

O primeiro critério de ajuste utilizado foi o de ajuste absoluto, referente à 

estatística qui-quadrado (chi-squared ou χ²), que resultou em 1097,6. A razão entre esse valor 

e os graus de liberdade (degrees of freedom - df) foi 2,36 (conforme índice CMIN/DF obtido 

por meio do Amos
TM

 20). Esse valor está bem abaixo do limite máximo esperado, que é 

cinco, ou seja, o modelo está bem ajustado (SCHUMACKER; LOMAX, 2004; ARBUCKLE, 

2011). 

Em seguida, a Tabela 25 apresenta os outros índices utilizados, além do citado, 

quais sejam o índice de qualidade do ajuste (GFI); o índice de ajuste comparativo (CFI); e a 

raiz do erro quadrático médio de aproximação (RMSEA). 

Cumpre destacar que esses resultados apresentados referem-se àqueles obtidos 

após atendimento às recomendações da aplicação das modificações sugeridas pelo Amos
TM

 

20. Esse procedimento permitiu sair de um ajuste inexistente ou fraco, para o atual, que foi 

representado por um GFI = 0,62; CFI = 0,81; e RMSEA = 1,33. 

 

Tabela 25 – Índices de ajuste do modelo 

Índice Nível de 

Aceitação 

Resultado 

obtido 

CMIN/DF < 5 2,36 

GFI > 0,90 0,78 

CFI > 0,90 0,93 

RMSEA < 0,10 0,08 

Fonte: autor. 

 

O segundo índice utilizado foi o GFI, que tenta levar em consideração diferentes 

graus de complexidade do modelo, avaliando a discrepância existente entre a matriz de 

covariância da amostra e a do modelo proposto. Entretanto, como este se ajusta a partir de 

uma proporção entre os graus de liberdade utilizados no modelo (quantidade disponível de 

informação matemática disponível para estimar os parâmetros do modelo) e os graus de 
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liberdades disponíveis, o índice tende a penalizar modelos mais complexos (HAIR et al., 

2009), fato característico do modelo analisado nesta dissertação, o que poderia explicar 

parcialmente o porquê do não atingimento do nível de aceitação desejado. Por outro lado, 

muito se discute sobre o que os autores denominaram de o “m gico 0,9” como valor de corte 

para índices de ajuste. Conforme salientam Hair et al. (2009): 

(...) pesquisas têm contestado o uso de um só valor de corte para esses índices. Os 

estudos identificam uma série de fatores adicionais que afetam os valores dos 

índices associados com ajuste aceitável (HAIR et al., 2009, p. 572). 

 

Além disso, os autores também criticam a busca do ajuste, pelo ajuste. O objetivo 

da SEM é testar uma teoria e não obter bons ajustes. 

 O pesquisador entende, portanto, que há validade para o uso do modelo, inclusive 

em função de outros resultados de ajuste obtidos. Justifica-se também a decisão ao encontrar 

eco em Pascal (1973) que salienta a importância de complementar o esprit de géométric com 

o esprit de finesse; enquanto a primeira, mente geométrica, valoriza exclusivamente a técnica, 

o método e lida bem com questões claras e diferentes, a segunda, mente refinada, valoriza 

percepções, experiência e intuição do pesquisador para tomar decisões sobre assuntos 

complexos. 

O terceiro índice foi o CFI, que é uma medida para avalia o quão bem o ajuste de 

um modelo é especificado em relação ao modelo independente. O último também é chamado 

de modelo nulo, pois assume que todas as variáveis são não correlacionadas. Assim, valores 

mais próximos de 1 indicam modelos bem ajustados. Neste estudo, o índice encontrado foi 

0,93, que corresponde a um ajuste adequado. 

O quarto índice avaliado foi o RMSEA, que representa o quanto o modelo se 

ajusta à população e não apenas à amostra, a partir da redução da complexidade do modelo e 

seu tamanho amostral (KLINE, 2005; HAIR et al., 2009). Os valores recomendados são 

abaixo de 0,1, que indicaria a existência de um modelo aceitável. Neste estudo o valor índice 

de resíduo encontrado foi de 0,08, denotando um bom ajuste. 

Em conclusão, o modelo foi considerado, à luz das reflexões e comparações dos 

resultados obtidos, como um modelo de ajuste bom, adequado para testar a teoria. 

 

7.3.5 Análise do modelo 
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Considerados os ajustes necessários e avaliada a qualidade dos mesmos, realizou-

se a estimação do modelo, testando-se a estrutura e as relações causais existentes. A Tabela 

26 apresenta os resultados obtidos por meio do uso do Amos
TM

 20. 

 

Tabelas 26 – Estimativas do modelo estrutural 

FATORES ESTIMATIVA S.E. C.R. P 

PLANEJ → ADAPP -0,046 0,072 -0,641 0,522 

PLANEJ → ADAPC 0,207 0,041 5,026 *** 

PLANEJ → COMPPRÇ 0,227 0,041 5,523 *** 

INTUI → ADAPP 0,286 0,068 4,182 *** 

PLANEJ → PERF -0,547 0,386 -1,417 0,156 

INTUI → PERF -0,068 0,225 -0,301 0,763 

COMPROM → SUPINT 0,934 0,081 11,577 *** 

COMPET → ADAPP 2,987 0,852 3,507 *** 

COMPET → ADAPC 3,819 1,049 3,640 *** 

COMPET → COMPPRÇ 3,781 1,031 3,668 *** 

INTENS → SUPINT 0,289 0,048 5,997 *** 

COMPET → PERF -17,073 7,090 -2,408 0,016 

INTENS → PERF 0,854 0,062 13,861 *** 

EXPER → ADAPP 0,083 0,029 2,855 0,004 

COMPLEX → ADAPC -0,043 0,023 -1,915 0,056 

COMPLEX → COMPPRÇ 0,059 0,018 3,349 *** 

ADAPP → PERF 0,045 0,224 0,199 0,842 

ADAPC → PERF -0,445 0,387 -1,152 0,249 

SUPINT → PERF 0,034 0,065 0,515 0,606 

COMPPRÇ → PERF 4,692 1,209 3,880 *** 

Legenda: SE = desvio-padrão; CR = razão crítica; P = nível de significância 

Fonte: autor. 

 

Para validação das hipóteses faz-se necessário um nível de significância p < 0,05; 

observando-se a Tabela 26 algumas relações não foram validadas, como destacado em 

negrito: PLANEJ→ADAPP; PLANEJ→PERF; INTUI→PERF; COMPLEX→ADAPC; 

ADAPP→PERF; ADAPC→PERF; SUPINT→ PERF. Esse resultado impacta diretamente nas 

hipóteses testadas, como apresentado no Quadro 16. 

Além da análise do nível de significância deve-se avaliar o teste de CR, que deve 

resultar valores maiores que |1,96|, para um p < 0,05 ou |2,58| para p > 0,01. Todas as 

estimativas, excluindo-se aquelas indicadas em negrito (Tabela 26), foram consideradas 

significantes com um p > 0,05.  

Em relação ao teste de hipóteses, pode-se observar que sete delas não foram 

suportadas (H1a, H3a, H3b, H9a, H10a, H10b e H10c) e as demais encontraram suporte (H1b, H1c, H2, 

H4, H5a, H5b, H5c, H6, H7a, H7b, H8, H9b e H10d), como apresentado no Quadro16. 
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HIPÓTESES FATORES RESULTADOS 

H1a PLANEJ → ADAPP Não suportada 

H1b PLANEJ → ADAPC Suportada 

H1c PLANEJ → COMPPRÇ Suportada 

H2 INTUI → ADAPP Suportada 

H3a PLANEJ → PERF Não suportada 

H3b INTUI → PERF Não suportada 

H4 COMPROM → SUPINT Suportada 

H5a COMPET → ADAPP Suportada 

H5b COMPET → ADAPC Suportada 

H5c COMPET → COMPPRÇ Suportada 

H6 INTENS → SUPINT Suportada 

H7a COMPET → PERF Suportada 

H7b INTENS → PERF Suportada 

H8 EXPER → ADAPP Suportada 

H9a COMPLEX → ADAPC Não suportada 

H9b COMPLEX → COMPPRÇ Suportada 

H10a ADAPP → PERF Não suportada 

H10b ADAPC → PERF Não suportada 

H10c SUPINT → PERF Não suportada 

H10d COMPPRÇ → PERF Suportada 

Quadro 16 – Resultado do teste de hipóteses. 

Fonte: autor. 

 

Considerando-se então os quatro construtos mencionados no item 7.2.2, serão 

comentados os principais resultados do teste de hipóteses. 

Em relação às hipóteses que envolvem o marketing empreendedor (EM) pode-se 

identificar que o planejamento (PLANEJ) influencia o grau de adaptação da comunicação e 

do suporte ao intermediário (hipóteses H1b e H1c suportadas), mas não influencia da forma 

esperada a adaptação do produto (ADAPP) nem a performance de exportação – PERF 

(hipóteses H1a e H3a não suportadas) – ou seja, como a hipótese nula não foi descartada, há 

possibilidade de que o planejamento influencie no sentido de padronizar os produtos, além de 

poder apresentar um impacto negativo na performance de exportação. Essas duas relações 

podem decorrer ou de uma percepção errada sobre a aceitação dos produtos no mercado 

externo, não identificando possível necessidade de adaptação da oferta, ou podem ser fruto de 

um planejamento mal elaborado. No que se refere à competência ligada à intuição (INTUI), 

esta influencia a adaptação de produto (ADAPP), mas não se comporta da forma esperada em 

relação à performance de exportação (PERF), cuja hipótese não foi suportada. Nesse caso, 

pode existir um efeito nulo ou negativo em relação à performance, talvez em função de 

percepção inexata em relação aos possíveis objetivos e resultados atingidos pela exportação. 
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No que tange às hipóteses decorrentes do efeito das características das empresas 

sobre as EMS, pode-se verificar que todas foram suportadas. Nesse sentido, tanto o 

comprometimento com a internacionalização (COMPROM), como a intensidade dos negócios 

internacionais (INTENS) impactam no grau de suporte oferecido ao intermediário (SUPINT), 

no sentido de aumentá-lo, conforme hipóteses H4 e H6. Além desse efeito, verificou-se que, 

quanto maior a competência internacional (COMPET), menor é o grau de adaptação dos 

produtos (ADAPP), mas maior é o grau de adaptação da comunicação (ADAPC) e do preço 

(COMPPRÇ) - hipóteses H5a, H5b, H5c. As características das empresas também influenciam a 

performance de exportação (PERF); a competência internacional (COMPET) e a intensidade 

dos negócios (INTENS) exercem efeito positivo, conforme as hipóteses suportadas H7a, H7b.  

Outro conjunto de hipóteses foi testado para verificar se as características dos 

produtos impactam nas estratégias de marketing para exportação (EMS). A experiência com o 

produto (EXPER) leva a um aumento no grau de adaptação dos produtos (hipótese H8), assim 

como a complexidade dos mesmos (COMPLEX) aumenta o grau de adaptação dos preços e 

sua competitividade (hipótese H9b). Por outro lado, não houve suporte para o efeito da 

complexidade na adaptação da comunicação, o que leva a uma possível relação negativa 

(priorizando a padronização) ou nula (hipótese H9a). 

As últimas hipóteses testadas, que estão diretamente ligadas ao problema de 

pesquisa desta dissertação, referem-se à possível existência de impacto das EMS em relação à 

performance de exportação (PERF). Pode-se concluir que, para a amostra estudada, existe 

relação entre as atividades de marketing e a performance. Ela se comporta da forma esperada 

na hipótese H10d, ou seja, as ações realizadas para aumentar a competitividade do preço 

(COMPPRÇ), adaptando as políticas aos mercados finais, levam a uma melhor performance 

de exportação (PERF). Entretanto, os efeitos em relação aos outros fatores que compõem o 

construto EMS não resultaram como esperado, com as hipóteses não tendo sido suportadas: 1. 

Pode-se então concluir que a adaptação dos produtos (ADAPP), se executada de forma parcial 

ou não como o esperado pelo mercado, pode levar a um impacto negativo ou nulo; ou, em 

alguns casos, a padronização seja a melhor solução (hipótese H10a); 2. A adaptação da 

comunicação (ADAPC) ou influencia negativamente ou de forma nula a performance, talvez 

por mensagens com pouco efeito prático, ou com uma comunicação não eficaz (hipótese 

H10b); 3. Além dessas variáveis, o suporte ao intermediário (SUPINT) pode ou não ser 

suficiente ou não exercer efeito na performance (hipótese H10c). 

Partindo-se dessa referência em relação ao teste de hipóteses, os resultados 

obtidos por meio da modelagem de equações estruturais são discutidos no item 7.2.6. 
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7.3.6 Discussão dos resultados 

 

Para orientar o desenvolvimento da discussão dos resultados é indispensável 

retomar a problemática deste estudo: “Existe relação direta entre o uso das atividades de 

marketing e os resultados de performance obtida nos processos de internacionalização de 

  Es de pa ses emergentes?”. 

Dessa forma, a discussão é encaminhada primeiramente avaliando o impacto das 

variáveis independentes, de forma agrupada, ou seja, o efeito dos fatores correspondentes ao 

marketing empreendedor (EM), às características da empresa (FIRM) e às características dos 

produtos (PROD) em relação a cada um dos fatores envolvidos nas estratégias de marketing 

de exportação (EMS). Em seguida, as relações existentes entre EM, FIRM e EMS são 

analisadas para responder ao problema de pesquisa proposto. 

Os coeficientes resultantes da regressão, indicando os efeitos entre conjuntos de 

variáveis independentes e dependentes, podem ser observados na Figura 9.  

 

 
Figura 9 – Coeficientes de regressão padronizados. 

Fonte: autor. 

 

Para a avaliação da importância dos coeficientes, a fim de proporcionar uma base 
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de comparação com o modelo de referência para este estudo, de Cavusgil e Zou (1994), 

adotou-se que: coeficientes com valores maiores que 0,25 sugerem uma forte relação; 

coeficientes com valores entre 0,15 e 0,25 sugerem moderada relação; e abaixo de 0,15 têm 

uma relação fraca ou inexistente. Apesar de essa interpretação ser considerada conservadora, 

ela está alinhada com a mesma utilizada pelos autores, baseados em Hunter, Gerbin e Boster 

(1982) apud Cavuslgil e Zou (1994). 

É importante salientar que um coeficiente de regressão significativo significa que 

a relação entre duas variáveis é comprovada empiricamente (HAIR et al., 2009). 

 

7.3.6.1 Estratégias de marketing para exportação (EMS) 

 

Os resultados associados às EMS são debatidos por meio da análise de cada uma 

das variáveis do composto de marketing. 

 

7.3.6.1.1 Determinantes da adaptação de produtos (ADAPP) 

 

A adaptação de produto é forte e positivamente influenciada pela competência 

internacional das empresas (0,62), corroborando estudos sobre o tema realizados por vários 

autores (DOUGLAS; CRAIG, 1989; CAVUSGIL; ZOU; NAIDU, 1993) e suportando a 

hipótese H5a. A competência internacional reflete o tempo de envolvimento da empresa com 

negócios internacionais e os investimentos realizados para viabilizar as exportações. A 

empresa aprende as regras de competição do mercado, valoriza características comuns a 

outros concorrentes (pontos de paridade) e outras existentes apenas na sua própria oferta 

(pontos de diferenciação) e entende que barreiras legais, comerciais e culturais podem ser 

minimizadas por meio da adaptação dos produtos. O volume investido reflete, também, a 

necessidade ou preocupação em adequar a oferta ao mercado. 

Dessa forma, quanto mais capacitada a entender o mercado, maior será o grau de 

adaptação dos produtos. Nas situações observadas, empresas que realizam mudanças 

pequenas, como tradução do rótulo dos produtos, informando os ingredientes e prazos de 

validade, entre outras informações, aumentam suas chances de sucesso; esse procedimento 

tem sido adotado por MPEs mineiras, fabricantes de cachaça artesanal, que traduzem seus 

rótulos, ou às vezes colam um rótulo na língua estrangeira sobre o antigo existente. Outras 

alterações, que exigem mudanças nos produtos, referem-se a empresas da indústria têxtil, que 

adaptam o modelo de seus maiôs e biquínis ao biotipo de consumidoras americanas.  
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Nesse sentido, o papel do empreendedor deve ser considerado. O empreendedor 

com competência focada em intuição (INTUI) apresentou forte e positiva relação com a 

adaptação de produto (0,30), diferentemente do esperado na hipótese H2. A expectativa sobre 

uma relação negativa pode ter tido origem em uma interpretação errada do fato de que, apesar 

da intuição representar decisões menos apoiadas em fatos, processos e análises, inerentes ao 

planejador, isso não minimiza sua capacidade para identificar e liderar a adaptação das ofertas 

para outros mercados. Dois empresários brasileiros, em visita aos Estados Unidos, 

conheceram brasileiras residentes em Nova Iorque, que disseram sentir saudades de alguns 

produtos da terra natal, entre eles, água de coco. Entre um misto de sorte e intuição, ambos 

retornaram ao Brasil, venderam seus carros e investiram na fabricação e exportação desse 

produto para os EUA e hoje estão entre os dois principais exportadores do país em relação ao 

item. 

Quanto à experiência da empresa com os produtos (EXPER), a influência se dá de 

forma moderada e positiva, no que tange à adaptação dos produtos (CAVUSGIL; ZOU, 

1994), identificando características-chave no sucesso em uma empreitada internacional 

(hipótese H8). Ou seja, o grau de adaptação pode aumentar em função do tempo de existência 

do produto na empresa e da curva de experiência. Uma possível razão para esse fato decorre 

do aprendizado com o produto, dos testes realizados, do feedback recebido do mercado e do 

aprimoramento constante por meio de lançamento de outras versões (sabores, cores, 

tamanhos, materiais etc.). 

A hipótese H1a, que considerava a relação da competência de planejamento 

(PLANEJ), dentro do construto EM, com a adaptação do produto (ADAPP), não foi 

suportada. Isso significa que ou o efeito é contrário ao esperado ou é nulo, dado que a 

hipótese nula não foi refutada. Como os indicadores associados ao planejamento mediram a 

importância das estratégias de vendas, da sofisticação tecnológica do produto e da dedicação 

em relação à função marketing na empresa, qualquer efeito diferente do esperado pode gerar 

resultado destoante. Por mais que um empresário reconheça a importância de uma estratégia, 

por exemplo, talvez ele não esteja capacitado a interpretar os sinais do mercado, nem 

responder a eles por meio de um planejamento bem elaborado tecnicamente. Além disso, um 

produto pode ser sofisticado tecnologicamente para seu fabricante, mas diversas soluções, às 

vezes mais simples, podem ser substitutas em relação a sua oferta, o não que se refletirá no 

resultado desejado. 
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7.3.6.1.2 Determinantes da adaptação da comunicação (ADAPC) 

 

A exemplo do resultado ligado à adaptação dos produtos, a adaptação da 

comunicação (ADAPC) também é forte e positivamente influenciada pela competência 

internacional das empresas - COMPET (0,79) – hipótese H5b, corroborando a teoria. Isso 

reforça o fato de que o envolvimento e tempo dedicados a essas atividades contribuem para 

que os empreendedores reconheçam e valorizem a necessidade de adaptação da comunicação 

para atingimento de seus objetivos. Algumas empresas nacionais identificaram que, na China, 

fatores como cores e números têm significados diferentes daquele para os brasileiros: por 

exemplo, enquanto a cor branca significa paz no Brasil, é associada a morte na China; o 

vermelho é sinal de sucesso no Oriente e de dor, em alguns casos remetendo à cor do sangue, 

no Ocidente. Assim, empresas mudaram a cor de suas embalagens para poderem melhor se 

comunicar. Dessa forma, a exposição internacional pode aprimorar as habilidades dos 

empresários reconhecerem a importância de pequenas características.  

O planejador (PLANEJ) demonstra também uma relação moderada e positiva 

nessa direção (0,24), influenciando a adaptação da comunicação - ADAPC (hipótese H1b). 

Uma forma de minimizar esses riscos está na elaboração de um check-list para avaliação de 

vários pontos em cada novo país. De forma processual, o empresário deve coletar dados 

secundários sobre o mercado externo, elaborando análises e identificando mercados que sejam 

mais atraentes para seus produtos. 

A hipótese que investigava a relação entre complexidade dos produtos 

(COMPLEX) e adaptação da comunicação (ADAPC) não foi suportada para a amostra 

analisada (H9a). Esse resultado pode decorrer ou de um efeito contrário ao esperado ou nulo. 

Ou seja, a expectativa era de que a existência de patente e necessidade de treinamento a ser 

oferecido para a equipe de vendas do intermediário refletiria uma complexidade intrínseca do 

produto, o que levaria a uma comunicação mais adaptada a cada mercado. Por outro lado, a 

variável cultural pode interferir nessa necessidade de adaptação; Keegan e Green (2008) 

afirmam que, em uma escala comparativa, alimentos são mais sensíveis e demandam maior 

grau de adaptação do composto de marketing, fato que não ocorre com produtos tecnológicos 

(softwares, hardwares etc.). 
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7.3.6.1.3 Determinantes do suporte aos intermediários (SUPINT) 

 

No que se refere ao suporte aos intermediários, essa atividade é estimulada de 

forma forte e positiva tanto pelo comprometimento das MPEs com as atividades 

internacionais – COMPROM (0,62), como pela intensidade da mesma – INTENS (0,27). A 

primeira relação, postulada na hipótese H4, encontra suporte na teoria pela identificação do 

papel do relacionamento e do suporte ao intermediário como vitais para o sucesso junto ao 

mercado externo (ROSSON; FORD, 1982; TERPSTRA, 1987); e corrobora a teoria sobre a 

importância do intermediário como ponto focal entre a MPE e o mercado externo 

(CHRISTENSEN; ROCHA; GERTNER, 1987; SOLBERG; STTÖTINGER; YAPRAK, 

2006).  

Uma das razões para esse efeito encontra suporte na Teoria das Redes 

(JOHANSON; VAHLNE, 1990; ANDERSSON; FORSGREN; HOLM, 2002). Muitos 

empresários alçam voos internacionais pela presença de amigo ou parente no mercado 

externo. Esse papel de referência pode passar a ser desempenhado por um representante que 

conhece o mercado de destino, que faz a ponte nas negociações, que oferece feedback sobre 

os resultados e que interfere nos resultados da empresa brasileira, que retribui na forma de 

apoio técnico, treinamento e em ações de comunicação, para fortalecer sua competitividade. 

O sucesso na entrada de várias marcas de café gourmet produzidos por MPEs nacionais na 

Europa é atribuído ao papel de intermediários-chave que conheciam profundamente o 

mercado e apoiaram os empreendedores em suas demandas para fortalecer a posição das 

empresas internacionalmente. 

Os resultados associados ao fator intensidade dos negócios internacionais 

(INTENS) derivam das variáveis observadas sobre número de mercados atendidos e 

participação das exportações nos resultados das MPEs (vendas e lucratividade). De forma 

direta, quanto maior a importância da internacionalização para essa amostra, maior a 

disposição em apoiar os intermediários (hipótese H6). A exportação de calçados para os EUA, 

por parte de MPEs, foi inicialmente apoiada na diferenciação de produtos artesanais. Com o 

passar do tempo, e com o aumento da demanda e da concorrência, várias MPEs se associaram 

em busca de maiores escala e competitividade, o que resultou em maior venda, resultados 

mais expressivos e identificação de novos mercados internacionais. 
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7.3.6.1.4 Determinantes da competitividade de preço (COMPPRÇ) 

 

A competência internacional (COMPET) foi determinante na competitividade de 

preço (COMPPRÇ), influenciando-a de forma forte e positiva (0,75), como indicado na 

hipótese H5c; esta evidência empírica é corroborada por vários autores (DOUGLAS; CRAIG, 

1989; CAVUSGIL; ZOU; NAIDU, 1993) e reforça a compreensão de que tempo de 

envolvimento com negócios internacionais e a experiência acumulada contribuem 

decisivamente, para as empresas pesquisadas, para sua tomada de decisão no sentido de 

aumentar a competitividade dos preços.  MPEs fabricantes da indústria têxtil identificaram o 

valor atribuído à moda nacional, considerada criativa e sensual, que fez com os empresários 

ajustassem seu posicionamento de preço de forma condizente com o valor agregado ao 

produto.  

A competitividade do preço (COMPPRÇ) está também relacionada moderada e 

positivamente com o empreendedor planejador – PLANEJ (0,24). Ou seja, quanto mais forte a 

habilidade de planejamento, maior será o grau de competitividade do preço. Esse efeito 

esperado, conforme hipótese H1c, reforça os estudos de Terpstra (1987), que identificou que o 

desempenho de uma empresa, em relação ao cumprimento dos prazos e serviços prestados, 

interfere diretamente na competitividade de preço.  

Uma estratégia de coopetição mostra-se muitas vezes adequada para potencializar 

a força de empresas que antes agiam de forma isolada. Marcas lideradas por Cooperativas, 

como no caso da produção de flores em Fortaleza, no Ceará, permitiu que, juntas, as MPEs 

fossem mais competitivas e oferecessem com sucesso flores tropicais para o mercado 

europeu, com preços adaptados e competitivos. 

Buscou-se também testar a hipótese H9b, por meio de evidências que apontavam 

que a complexidade técnica (COMPLEX), representada por força de patente, necessidade de 

manutenção e de apoio técnico para o produto e a própria singularidade, teria um efeito 

positivo na competitividade de preço (COMPPRÇ). Este estudo corroborou a teoria, 

identificando uma relação que, apesar de fraca, é positiva nessa direção (0,10), conforme 

Harrigan (1987) e Ohmae (1989), pelo fato de que produtos mais complexos podem 

apresentar vantagens competitivas que, associadas às necessidades da companhia de recuperar 

seus investimentos, faz com que ela adote uma política de preço competitiva; no caso 

específico das MPEs, reconhecendo a priori que as mesmas não desempenham papéis de 

líderes de mercado, especialmente no exterior, é de se esperar que adotem uma estratégia de 
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precificação de seguidoras de mercado global (STTÖTINGER, 2000; SOLBERG; 

STTÖTINGER; YAPRAK, 2006; CUNHA; MORAES, 2011). 

 

7.3.6.2 Performance de exportação (PERF) 

 

As características das MPEs influenciam diretamente na performance de 

exportação; entretanto, os dois conjuntos de variáveis independentes exercem efeitos opostos. 

A competência internacional está forte e negativamente associada (-1,30), efeito que 

surpreende pelo fato de que sua influência indireta, por meio das EMS, indicava um caminho 

aparentemente positivo e esperado, conforme hipótese H7a. A COMPET foi avaliada por meio 

de variáveis, que se referem ao porte da empresa em função de seu número de funcionários, 

sua experiência internacional e do investimento realizado para viabilizar as exportações. 

Considerando-se que a PERF foi medida em função de objetivos em relação às exportações, 

percepção de sucesso e taxas de crescimento nas vendas e na lucratividade durante 3 anos, 

pode haver um indício de que, com o passar do tempo, a curva de experiência dos 

empreendedores fez com eles reavaliassem o retorno sobre o investimento e concluíssem que 

a operação não atingiu efetivamente o esperado. 

Outro fator que deve ser levado em consideração é que a experiência e 

comprometimento per se não implica em aumento na capacidade gerencial e em decisões 

acertadas sobre as exportações; entre os respondentes, 71% são formados em administração 

ou têm conhecimento nessa área, o que os capacita a uma boa gestão de seus negócios, mas 

não necessariamente os habilita ao entendimento e análise do mercado; dessa forma, pode 

resultar em uma performance aquém do esperado.  

Por outro lado, a presença em múltiplos mercados, aliada à constatação da 

participação nas vendas e na lucratividade representada pelas exportações, faz com que o fator 

INTENS influencie forte e positivamente (0,73) a performance de exportação, como indicado 

na hipótese H7b. 

Como o foco central desse estudo foi identificar o papel das EMS e sua relação 

com a PERF, os resultados encontrados são reveladores e surpreendentes na medida em que 

três das hipóteses não foram suportadas, quais sejam H10a, H10b e H10c. Essas evidências 

empíricas mostram que, para empresas de micro e pequeno porte a única variável do 

marketing mix que influenciou de forma forte e positiva foi a competitividade de preço (1,82), 

identificada por meio do teste da hipótese H10d. 
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Esse resultado salienta as limitações em termos de recursos financeiros, pois 

como identificado na análise descritiva da amostra, 56% das empresas são de porte micro, 

com faturamento de no máximo US$131 mil e 44% até US$1,3 milhão (BRASIL, 2011). 

Pode também evidenciar baixa diferenciação de seus produtos, apesar de a grande maioria 

reconhecer a importância da diferenciação, de investirem na mesma e de possuírem inclusive 

patentes, mas, do ponto de vista de exigência do mercado, pode ser insuficiente. Outra 

possibilidade liga-se ao uso de apenas algumas das ferramentas de comunicação existentes, 

seja pelos baixos recursos disponíveis, seja pela falta de domínio das ferramentas, identificado 

pelo investimento em mídias com foco local (jornal e páginas amarelas) ou em material 

impresso (pôsteres e folders) que nem sempre estão disponíveis para o mercado externo. 

Entretanto, os achados reforçam o fato de que preço é um fator-chave de sucesso global e que 

empresas que reconhecem as regras de competição do mercado, identificam as estratégias dos 

líderes de preço global e adaptam suas próprias estratégias à luz dessas variáveis externas, 

como seguidoras de preço global, têm maiores chances de sucesso (SOLBERG; 

STTÖTINGER; YAPRAK, 2006; CUNHA; MORAES, 2011). 

No item 7.2.6.3 é apresentada uma discussão comparativa entre o modelo 

resultante desta dissertação em relação ao modelo de referência (CAVUSGIL; ZOU, 1994). 

 

7.3.6.3 Modelo testado versus modelo referencial 

 

Antes da apresentação da discussão comparativa entre os resultados obtidos pelos 

modelos testado e referencial, como apresentados no Quadro 17, é importante salientar três 

pontos que influenciam nos outputs observados: 1. O perfil das empresas estudadas difere 

significativamente. Enquanto o modelo referencial estudou empresas de grande porte, do 

mercado norte-americano, esta dissertação focou MPEs brasileiras; 2. O recorte escolhido 

neste estudo restringiu a análise às variáveis internas (características das empresas e produtos) 

e sua relação com EMS e performance de exportação, enquanto o modelo de referência tratou 

também de variáveis externas; 3. Neste estudo inclui-se uma análise sobre o sócio-

proprietário, cujo papel se confunde com a própria empresa, por se tratar de MPEs; com foco 

no marketing empreendedor, buscou-se entender como este influencia EMS e performance de 

exportação.  

A primeira relação avaliada foi entre as variáveis independentes e a dependente 

EMS, por meio de cada um de seus fatores: adaptação de produto, da comunicação, suporte ao 

intermediário e competitividade de preço. 
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A adaptação de produto do modelo testado sofre influência da intuição do 

empreendedor, da competência e da experiência da empresa, enquanto o referencial é 

influenciado pela competência e pela experiência da empresa e unicidade do produto. Os 

pontos convergentes referem-se à competência internacional, com relação forte e positiva, por 

motivos comentados no tópico 7.2.6.2; por outro lado, a experiência internacional exerce 

efeitos diferentes: moderado e positivo versus forte e negativo; uma possível explicação 

prende-se ao fato de que as empresas da amostra nacional têm menos experiência 

internacional, em média 13 anos; já a maioria daquelas da amostra internacional possuem 

mais de 24 anos de experiência (75,5%), o que se reflete na habilidade para entender, na 

sensibilidade para detectar e na resposta ao comportamento cenário internacional. Esse último 

resultado reforça, portanto, a preferência pela padronização, que encontra suporte em vários 

estudos (LEVITT, 1983; JAIN, 1989; SAMIEE; ROTH, 1992; LAROCHE et al., 2001). As 

influências do EM não encontram paralelo no modelo referencial, pois se trata de uma 

contribuição desta dissertação ao modelo teórico; já a unicidade não surgiu como fator 

relevante na EFA para o modelo testado; uma possível justificativa refere-se ao tipo de 

produto comercializado pelas empresas americanas, bem como a necessidade de investimento 

em diferenciação, em alguns casos, para que ela possa atuar de forma competitiva. 

 

MODELO RESULTANTE MODELO REFERENCIAL 

VARIÁVEIS LIGAÇÕES VARIÁVEIS LIGAÇÕES 

COMPET → ADAPP FORTE + COMPET  → ADAPP FORTE + 

INTUI  → ADAPP FORTE + EXPER  → ADAPP FORTE - 

EXPER  → ADAPP MODERADA + UNIC  → ADAPP MODERADA + 

PLANEJ  → ADAPP NULA  CULT  → ADAPP FORTE + 

COMPET  → ADAPC FORTE + COMPET  → ADAPC NULA  

PLANEJ  → ADAPC MODERADA + EXPER  → ADAPC NULA  

COMPLEX  → ADAPC NULA  UNIC  → ADAPC MODERADA + 

COMPROM  → SUPINT FORTE + COMPROM  → SUPINT FRACA + 

INTENS  → SUPINT FORTE +      

COMPET  → COMPPRÇ FORTE + COMPROM  → COMPPRÇ NULA  

PLANEJ  → COMPPRÇ MODERADA +      

COMPLEX  → COMPPRÇ FRACA -      

PLANEJ  → PERF MODERADA -      

INTUI  → PERF FRACA -      

COMPET  → PERF FORTE - COMPET  → PERF FORTE + 

INTENS  → PERF FORTE + COMPROM  → PERF MODERADA + 

ADAPP  → PERF NULA  ADAPP  → PERF FORTE + 

ADAPC  → PERF NULA  ADAPC  → PERF MODERADA - 

SUPINT  → PERF NULA  SUPINT  → PERF MODERADA + 

COMPPRÇ  → PERF FORTE + COMPPRÇ  → PERF NULA  

Quadro 17 – Comparativo entre resultados do modelo testado e o referencial. 

Fonte: autor. 
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A adaptação da comunicação, no modelo testado, é influenciada pela competência 

internacional e pela intuição; no caso do modelo referencial, este sofre influência apenas da 

unicidade do produto, de forma moderada e positiva, reforçada talvez pela necessidade de 

investir na divulgação das vantagens obtidas por meio da diferenciação, de forma adaptada a 

cada mercado de destino. 

O suporte ao intermediário aumenta em função do comprometimento das 

empresas com a internacionalização, principalmente para as MPEs, que também são 

influenciadas pela intensidade desses negócios internacionais. Como o histórico das grandes 

empresas é maior e como o foco da análise foi um produto exportado, o efeito do 

comprometimento com as exportações pode ser minimizado por outros modos de entrada 

internacional, como IDE. 

A competitividade de preço, como comentado no item 7.2.6.2 exerce forte e 

positiva influência no modelo testado, mas não revelou qualquer relação no modelo 

referencial. Esse efeito nas MPEs já foi comentado, mas em relação às grandes empresas, 

talvez o entendimento de que preço competitivo é um fator-chave de sucesso em mercados 

globais faz com que elas, a priori, já tenham essa orientação como ponto de partida, 

independente dos resultados finais. Ainda nesse sentido, essas empresas podem apoiar-se 

mais nas outras variáveis do marketing mix e utilizar-se do preço como suporte para suas 

estratégias de posicionamento global, assumindo muitas vezes a posição de líderes de preço 

glo ais, como no caso da Levi’s (  NH ;  OR ES, 2011)  

A performance de exportação foi a variável dependente que apresentou maior 

divergência entre os dois modelos. Primeiro, porque o papel do empreendedor está 

diretamente ligado aos resultados e à percepção de sucesso com o empreendimento 

internacional. Em segundo, como comentado no item 7.2.6.2, as diferentes realidades vividas 

pelas empresas e seus executivos em MPEs e em grandes empresas leva a competências 

diferentes, que influenciarão nos resultados. As vantagens associadas a cada um dos itens do 

marketing mix, bem como tipos de produtos, volumes de vendas, entre outros, se destacam no 

modelo referencial, que tratou empresas maiores e mais complexas e com maior capacidade 

competitiva, fato que não se observou em relação às MPEs, cujo único recurso, baseado na 

amostra analisada, é a variável preço. 
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8 CONCLUSÕES 

 

 

Este capítulo apresenta as conclusões, à luz dos objetivos estabelecidos, bem 

como suas contribuições teóricas, gerenciais, limitações e sugestões para reflexões futuras. 

O objetivo geral desse estudo foi analisar as atividades de marketing envolvidas 

nos processos de exportação de MPEs de países emergentes, especificamente do Brasil, e 

verificar seu impacto na performance de exportação. 

O que se pode identificar empiricamente, pela amostra analisada, foi que as 

atividades de marketing realizadas pelas MPEs são relevantes para que elas tenham sucesso 

na performance de exportação. Os empreendedores têm papel chave nesse processo, 

principalmente aqueles orientados pelo empreendedorismo de marketing (EM); nesse caso, 

tanto os que apresentam competências voltadas ao planejamento (PLANEJ), como os voltados 

a decisões apoiadas na intuição (INTUI) são incentivadores das atividades de marketing, 

buscando formas de ora adaptar, ora padronizar suas ofertas internacionais e influenciar 

diretamente no desempenho internacional.  

Por mais que as características de produto e da empresa influenciem as estratégias 

de marketing para exportação (EMS), pode-se perceber que uma característica específica da 

empresa, qual seja a competência internacional (COMPET – caracterizada pelo tempo de 

experiência com negócios internacionais e pelos investimentos realizados para viabilizar as 

exportações) se destacou. A competência é bastante relevante para performance da exportação 

da amostra analisada, não apenas indiretamente (por meio da influência exercida em relação à 

adaptação de produto, da comunicação e do preço), mas exerce efeito diretamente na 

performance de exportação. 

Por outro lado, especificamente em relação às estratégias de marketing para 

exportação (EMS) e cada componente envolvido, a única relação causal que impacta na 

performance de exportação da amostra estudada é a competitividade de preço, sendo 

determinante para o sucesso das MPEs estudadas no mercado externo. 

Em relação aos objetivos específicos, este estudo avaliou o uso de atividades 

ligadas ao composto de marketing (produto, preço, praça e promoção) envolvidas nos 

processos de exportação, considerando-se estratégia de adaptação versus padronização e o 

marketing empreendedor. Nesse sentido, além do mencionado acima, cumpre mencionar que 

foram observadas diferentes relações causais; por exemplo, a padronização é estimulada pela 

complexidade do produto. Entretanto, as relações principais são no sentido de influenciar as 
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variáveis do marketing mix da seguinte forma: 1. Estimulando a adaptação dos produtos (em 

função da intuição do empreendedor, da competência internacional das MPEs e da 

experiência acumulada); 2. Aumentando o grau de adaptação da comunicação, que tende a 

crescer em função da habilidade de planejar do empreendedor, bem como pela sua 

competência internacional; 3. Estimulando a adaptação da distribuição, representada pelo 

incremento no suporte oferecido à principal ligação da MPE com o mercado final; o suporte é 

influenciado diretamente pelo comprometimento entre as partes e pelos resultados obtidos 

(sintetizado no fator intensidade internacional); 4. Adaptando a variável preço, que se reflete 

na competitividade do mesmo; o preço é levado à padronização em função da complexidade 

do produto, mas estimulado à adaptação a depender da competência internacional e da 

capacidade de planejamento do empreendedor. 

O estudo propôs-se a observar a performance de exportação e sua relevância para 

o sucesso das empresas. A amostra analisada revelou que quanto mais os objetivos são 

atingidos, quanto maior a participação das vendas e lucros internacionais no resultados da 

empresa, maior as chances de sucesso da companhia, porque ampliam seus horizontes e ficam 

menos vulnerável às instabilidades do mercado interno. 

O estudo também buscou identificar a percepção dos pesquisados em relação ao 

sucesso da atividade de exportação, que pode ser detectado pelo uso do modelo e revelou alto 

grau de satisfação da maioria das empresas respondentes com a internacionalização. 

Este estudo, portanto, revela a importância da competência internacional para 

fortalecer a capacidade decisória dos empresários, habilitando-os a reconhecer diferenças e 

similaridades entre o mercado local e o internacional, que resulta ora em adaptação, ora em 

padronização das variáveis do composto de marketing. 

O marketing empreendedor (EM), por meio das preocupações ligadas a esse tema, 

deve orientar as MPEs no sentido de buscarem mais informação para suas decisões, e se 

organizarem, sem ignorar o papel da intuição nos negócios (STOKES, 2000a). Se nesse 

processo for identificado um efeito denominado effectuation (SARASVATHY, 2001), é 

possível verificar que o caminho das MPEs para o mercado externo começa com a inovação, 

com o lançamento de um produto no mercado local que seja interessante o suficiente para 

atrair compradores internacionais e, só então, buscar a internacionalização, ou seja, o 

empreendedor cria as oportunidades a partir de seus recursos. 

Em conclusão, apesar das atividades de marketing influenciarem de diversos 

modos a performance de exportação, a principal evidência em relação à amostra analisada é 

que o preço é fator-chave de sucesso para os resultados da exportação. 
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8.1 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

 

O modelo de referência para este estudo foi o de Cavusgil e Zou (1994) que tratou 

da relação existente entre EMS e performance de exportação. Considerando-se que no próprio 

estudo os autores criticavam a falta de consenso e de um modelo referencial para avaliar estas 

relações, esta dissertação contribui para fortalecer o modelo, validando-o em um ambiente e 

utilizando amostra diferente, oferecendo um caminho a futuros pesquisadores. 

Uma importante contribuição ao modelo estudado foi incluir a variável do 

marketing empreendedor (EM), em função da importância do sócio-proprietário nas decisões 

das empresas, bem como do fato de que dele emana a percepção de sucesso com as atividades 

internacionais. As evidências empíricas reforçam o papel do empreendedor internacional, que 

é o principal responsável pela internacionalização das empresas (STEVENSON; JARILLO, 

1990). 

Além disso, esta dissertação preenche um gap teórico do modelo, ao utilizar como 

amostra empresas de micro e pequeno portes (frente às grandes empresas analisadas 

originalmente); a escolha dessa amostra, aliada à premissa de que MPEs são mais vulneráveis 

às variáveis externas às empresas, resultou na utilização de um recorte do modelo, que se 

mostrou eficaz para testar a teoria. Cabe ainda salientar que houve uma adaptação do 

instrumento de coleta de dados, originalmente utilizado pelos autores, para a realidade das 

MPEs. 

Outro gap preenchido refere-se ao estudo voltar-se a mercados emergentes, 

diferentemente de Cavusgil e Zou (1994), que focaram o mercado norte-americano. 

Outra importante contribuição foi a validação do modelo da Cavusgil e Zou 

(1994) para estudar a relação entre EMS e performance de exportação. Além disso, mostrou-

se útil para entender esta relação entre empresas de micro e pequeno porte, diferentemente da 

amostra utilizada pelos autores (grandes empresas), bem como aplicadas a outro ambiente de 

negócios, qual seja o de um país emergente, dado que o estudo original avaliou empresas 

norte-americanas. Nesse sentido, evidências empíricas fortaleceram a validade metodológica 

do modelo.  

O método de análise, por meio de modelagem de Equações Estruturais (SEM) foi 

importante para tratar relações complexas e foi ao encontro das preocupações da academia 

com o rigor metodológico desejado. 

Para o mercado nacional, estudar MPEs e as relações entre EMS e performance de 

exportação mostrou-se relevante pela carência de estudos nessa área e pela falta de evidências 
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empíricas que possam alavancar as exportações nacionais, elevando o país a uma 

classificação superior ao atual 24º. lugar. Alguns caminhos apontados nesta dissertação 

podem nortear políticas públicas de fomento, fortalecendo MPEs na direção oposta à 

comoditização, agregando valor, representatividade e resultados aos empresários e 

ultimamente, ao país. 

 

 

8.2 CONTRIBUIÇÕES GERENCIAIS 

 

O estudo identificou a importância do marketing empreendedor, independente da 

competência associada (planejamento ou intuição), ou seja, a atuação do empreendedor na 

gestão, tomada de decisão e avaliação dos resultados influencia diretamente o sucesso de uma 

empreitada internacional. 

Além disso, a competência internacional, representada pela experiência 

acumulada e pelo aumento da sensibilidade dos gestores para reconhecerem necessidades dos 

mercados de destino, leva a decisões e resultados mais consistentes, como os obtidos no país 

pelas MPEs especiais, comparados às demais MPEs exportadoras. Ou seja, quanto mais cedo 

uma empresa iniciar esse processo e acumular experiência, maiores serão suas chances de 

sucesso internacional. 

As MPEs analisadas apontaram que seu sucesso é diretamente proporcional à 

política de preços adotada. O preço competitivo é decisivo, mas isso leva a uma reflexão no 

sentido de identificar por que a adaptação das variáveis produto, comunicação e suporte ao 

intermediário não mostrou relevância. Uma possível causa está na própria limitação do 

empresário em termos de preparação para atuar em mercados internacionais. Outra causa 

pode estar ligada à qualidade do planejamento elaborado e ao grau de adaptação resultante, 

muitas vezes insuficiente para atender às demandas externas. 

Surge como sinal incontestável a necessidade de dispor de um parceiro comercial 

confiável e competente no mercado externo; este é sua principal ligação, fonte de informação 

e motivador para futuras ofertas padronizadas ou adaptadas. 

Nesse sentido, os recursos financeiros também são decisivos para que uma MPE 

invista em P&D, melhorias em seus produtos e processos, resultando em vantagens 

competitivas por meio de economias de escala ou diferenciação. 
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8.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS 

 

Os pesquisadores que se depararem com os resultados obidos por esse estudo 

devem atentar para o fato de que a amostra utilizada poderia ter sido maior, o que minimizaria 

a sensibilidade às variações detectadas pela modelagem de equações estruturais. Alguns 

autores defendem que amostras com no mínimo 400 respondentes, seriam o ideal. 

Outro ponto importante é que a amostra, obtida por conveniência e formada por 

empresas de vários setores, não permitiu uma análise por meio de clusters, o que teria 

proporcionado enriquecimento na qualidade das reflexões, relações e comparações.  

Sugere-se que este estudo seja também aplicado a setores específicos e, ou a 

regiões específicas, buscando identificar se as conclusões são válidas quando há 

homogeneidade e influência de aspectos regionais. 

Uma oportunidade interessante é representada por estudos longitudinais, com 

mais de três anos de período de análise, capaz de minimizar efeitos sazonais da economia, que 

se refletem no Brasil e nos mercados externos. 

Além disso, estudar empresas de outros portes contribui para testar e validar o 

modelo de referência, bem como os achados resultantes desta dissertação. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 
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APÊNDICE B – DETALHAMENTO DA EFA 

 

Factor Analysis Results for: EM 

Variable Range = EMP1!$A$1:$I$174 

Factors were extracted by the Principal Component method 

from the correlation matrix 

The best 2 factors were extracted 

          Descriptive Statistics 

        

Variable Mean Std Dev. Std Err N 

 

 

 
 

   ME1 4,376 0,742 0,056 173 

     ME2 4,370 0,843 0,064 173 

     ME3 4,382 0,788 0,060 173 

     ME4 4,399 0,721 0,055 173 

     ME5 4,295 0,909 0,069 173 

     ME6 4,324 0,792 0,060 173 

     ME7 4,410 0,715 0,054 173 

     ME8 4,341 0,831 0,063 173 

     ME9 4,358 0,762 0,058 173 

     

          Correlation Matrix 

          ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 ME6 ME7 ME8 ME9 

ME1 1,000 0,669 0,718 0,686 0,603 0,604 0,684 0,574 0,645 

ME2 0,669 1,000 0,792 0,693 0,707 0,751 0,624 0,706 0,698 

ME3 0,718 0,792 1,000 0,743 0,703 0,630 0,711 0,626 0,662 

ME4 0,686 0,693 0,743 1,000 0,680 0,750 0,684 0,664 0,691 

ME5 0,603 0,707 0,703 0,680 1,000 0,836 0,636 0,805 0,829 

ME6 0,604 0,751 0,630 0,750 0,836 1,000 0,740 0,838 0,848 

ME7 0,684 0,624 0,711 0,684 0,636 0,740 1,000 0,673 0,657 

ME8 0,574 0,706 0,626 0,664 0,805 0,838 0,673 1,000 0,880 

ME9 0,645 0,698 0,662 0,691 0,829 0,848 0,657 0,880 1,000 

          Explained Variance 

(Eigenvalues) 

       Value Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8 Factor 9 

Eigenvalue 6,663 0,709 0,405 0,319 0,298 0,239 0,191 0,112 0,065 

% of Var. 74,031 7,874 4,495 3,545 3,308 2,652 2,123 1,244 0,727 

Cum. % 74,031 81,905 86,400 89,946 93,253 95,905 98,029 99,273 100,000 

          Communalities 

          Variable 

        ME1 0,797 

        ME2 0,750 

        ME3 0,843 

        ME4 0,755 

        ME5 0,841 

        ME6 0,892 

        ME7 0,714 

        ME8 0,893 

        ME9 0,888 
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Unrotated Factor Loadings 

       Variable Factor 1 Factor 2 

       ME1 0,793 -0,410 

       ME2 0,858 -0,119 

       ME3 0,848 -0,351 

       ME4 0,850 -0,180 

       ME5 0,882 0,251 

       ME6 0,907 0,261 

       ME7 0,826 -0,180 

       ME8 0,878 0,350 

       ME9 0,896 0,291 

       

          Varimax Rotated Factor 

Loadings 

       Variable Factor 1 Factor 2 

       ME1 0,289 -0,845 

       ME2 0,536 -0,680 

       ME3 0,369 -0,841 

       ME4 0,489 -0,718 

       ME5 0,810 -0,429 

       ME6 0,836 -0,439 

       ME7 0,472 -0,701 

       ME8 0,876 -0,355 

       ME9 0,848 -0,410 

       Rotation completed in 3 iterations 

      Rotation was normalised 
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Factor Analysis Results for: FIRM 

Variable Range = Plan6!$A$1:$K$174 

Factors were extracted by the Principal Component method 

from the correlation matrix 

All factors with eigenvalues > 1 were extracted 

 

 

 
 

          
Descriptive Statistics 

         

Variable Mean 

Std 

Dev. 

Std 

Err N 

       
F1 1,439 0,498 0,038 173 

       
F2 2,607 1,021 0,078 173 

 

 

     
F3 4,347 0,832 0,063 173 

       
F4 4,364 0,842 0,064 173 

       
F5 4,434 1,158 0,088 173 

       
F6 4,445 1,173 0,089 173 

       
F7 4,387 1,184 0,090 173 

       
F8 12,775 8,598 0,654 173 

       
F9 2,705 1,402 0,107 173 

       
F10 3,786 1,449 0,110 173 

       
F11 3,665 1,567 0,119 173 

       

            
Correlation Matrix 

          
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

F1 1,000 0,147 0,191 0,212 0,011 0,042 0,025 -0,088 -0,022 -0,135 -0,138 

F2 0,147 1,000 0,312 0,323 0,194 0,215 0,281 -0,094 0,288 0,418 0,459 

F3 0,191 0,312 1,000 0,888 0,513 0,413 0,482 -0,011 0,263 0,332 0,357 

F4 0,212 0,323 0,888 1,000 0,553 0,465 0,563 0,006 0,259 0,345 0,344 

F5 0,011 0,194 0,513 0,553 1,000 0,876 0,861 -0,070 0,312 0,451 0,452 

F6 0,042 0,215 0,413 0,465 0,876 1,000 0,888 -0,052 0,229 0,388 0,385 

F7 0,025 0,281 0,482 0,563 0,861 0,888 1,000 -0,080 0,318 0,425 0,418 

F8 -0,088 -0,094 -0,011 0,006 -0,070 -0,052 -0,080 1,000 -0,075 -0,051 -0,037 

F9 -0,022 0,288 0,263 0,259 0,312 0,229 0,318 -0,075 1,000 0,507 0,534 

F10 -0,135 0,418 0,332 0,345 0,451 0,388 0,425 -0,051 0,507 1,000 0,941 

F11 -0,138 0,459 0,357 0,344 0,452 0,385 0,418 -0,037 0,534 0,941 1,000 

            
Explained Variance (Eigenvalues) 

        

Value Factor 1 

Factor 

2 

Factor 

3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8 Factor 9 

Factor 

10 

Factor 

11 

Eigenvalue 4,712 1,625 1,283 1,049 0,746 0,670 0,526 0,142 0,108 0,085 0,054 

% of Var. 42,840 14,773 11,665 9,538 6,781 6,091 4,780 1,290 0,980 0,773 0,489 

Cum. % 42,840 57,613 69,278 78,817 85,598 91,689 96,469 97,759 98,739 99,511 100,000 

 

 

 

 

 

 

 

           
Communalities 
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  Variable 

          
F1 0,645 

          
F2 0,551 

          
F3 0,806 

          
F4 0,846 

          
F5 0,908 

          
F6 0,896 

          
F7 0,897 

          
F8 0,861 

          
F9 0,502 

          
F10 0,865 

          
F11 0,895 

          

            
Unrotated Factor Loadings 

         

Variable Factor 1 

Factor 

2 

Factor 

3 Factor 4 

       
F1 0,061 -0,471 -0,620 -0,185 

       
F2 0,497 0,249 -0,485 -0,078 

       
F3 0,710 -0,334 -0,349 0,262 

       
F4 0,741 -0,371 -0,309 0,251 

       
F5 0,841 -0,256 0,358 -0,088 

       
F6 0,788 -0,297 0,410 -0,136 

       
F7 0,841 -0,266 0,324 -0,120 

       
F8 -0,088 -0,015 0,153 0,911 

       
F9 0,539 0,436 -0,137 -0,048 

       
F10 0,729 0,576 -0,023 0,037 

       
F11 0,738 0,587 -0,048 0,053 

       

            
Varimax Rotated Factor Loadings 

        

Variable Factor 1 

Factor 

2 

Factor 

3 Factor 4 

       
F1 -0,086 -0,176 -0,727 -0,280 

       
F2 0,001 0,605 -0,404 -0,146 

       
F3 0,429 0,271 -0,707 0,219 

       
F4 0,490 0,252 -0,704 0,216 

       
F5 0,918 0,230 -0,114 -0,009 

       
F6 0,930 0,152 -0,071 -0,049 

       
F7 0,907 0,229 -0,142 -0,046 

       
F8 -0,073 -0,075 0,032 0,921 

       
F9 0,144 0,689 -0,052 -0,060 

       
F10 0,278 0,885 0,037 0,046 

       
F11 0,265 0,906 0,018 0,058 

       
Rotation completed in 7 iterations 

        
Rotation was normalised 
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Factor Analysis Results for: PROD 

Variable Range = PROD!$A$2:$G$175 

Factors were extracted by the Principal Component method 

from the correlation matrix 

The best 4 factors were extracted 

Descriptive Statistics 

     
Variable Mean Std Dev. Std Err N 

 

P1 4,237 1,354 0,103 173 

P2 4,335 1,236 0,094 173 

P3 4,393 1,204 0,092 173 

P4 4,364 1,201 0,091 173 

P5 4,341 1,222 0,093 173 

P6 4,243 1,333 0,101 173 

P7 271,908 169,364 12,876 173 

 

 

Correlation Matrix 

      
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

P1 1,000 0,880 0,752 0,798 0,756 0,825 0,066 

P2 0,880 1,000 0,786 0,869 0,833 0,811 0,002 

P3 0,752 0,786 1,000 0,898 0,873 0,809 0,028 

P4 0,798 0,869 0,898 1,000 0,941 0,863 0,029 

P5 0,756 0,833 0,873 0,941 1,000 0,848 0,027 

P6 0,825 0,811 0,809 0,863 0,848 1,000 0,131 

P7 0,066 0,002 0,028 0,029 0,027 0,131 1,000 

 

 

 

Explained Variance (Eigenvalues) 

    
Value Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 

Eigenvalue 5,186 1,010 0,346 0,173 0,150 0,083 0,052 

% of Var. 74,090 14,429 4,941 2,476 2,143 1,179 0,742 

Cum. % 74,090 88,519 93,460 95,936 98,079 99,258 100,000 

 

 

 

Communalities 

      
  Variable 

      
P1 0,959 

      
P2 0,955 

      
P3 0,914 

      
P4 0,957 

      
P5 0,940 

      
P6 0,991 

      
P7 1,000 
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Unrotated Factor Loadings 

Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

   
P1 0,897 0,018 -0,392 -0,001 

   
P2 0,928 -0,063 -0,232 -0,188 

   
P3 0,918 -0,036 0,251 -0,080 

   
P4 0,964 -0,037 0,156 -0,056 

   
P5 0,942 -0,038 0,223 -0,023 

   
P6 0,926 0,092 -0,026 0,354 

   
P7 0,062 0,997 0,018 -0,050 

    

 

 

Varimax Rotated Factor Loadings 

    
Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

   
P1 0,448 0,043 -0,835 0,244 

   
P2 0,603 -0,019 -0,766 0,056 

   
P3 0,876 0,013 -0,359 0,128 

   
P4 0,849 0,009 -0,456 0,169 

   
P5 0,869 0,006 -0,385 0,191 

   
P6 0,638 0,101 -0,493 0,575 

   
P7 0,009 0,999 -0,016 0,027 

   
Rotation completed in 6 iterations 

    
Rotation was normalised 
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Factor Analysis Results for: EMS 

Variable Range  = 

EMS!$A$2:$O$175                         

Factors were extracted by the Principal 

Component method                     

from the correlation matrix                           

The best 5 factors were extracted                         

                
Descriptive Statistics 

             

Variable Mean 

Std 

Dev. 

Std 

Err N 

           
MK1 4,335 0,757 0,058 173 

   

 

  
MK2 4,335 0,749 0,057 173 

     
MK3 4,358 0,738 0,056 173 

     
MK4 4,382 0,735 0,056 173 

     
MK5 4,249 1,254 0,095 173 

     
MK6 4,353 0,798 0,061 173 

     
MK7 4,295 0,856 0,065 173 

     
MK8 4,306 0,838 0,064 173 

     
MK9 4,364 0,739 0,056 173 

     
MK10 4,121 1,625 0,124 173 

     
MK11 4,058 1,690 0,129 173 

     
MK12 4,121 1,664 0,127 173 

     
MK13 4,353 0,791 0,060 173 

     
MK14 4,358 0,754 0,057 173 

     
MK15 1,145 0,729 0,055 173 

           

                Correlation 

Matrix 

              

  MK1 MK2 MK3 MK4 MK5 MK6 MK7 MK8 MK9 

MK1

0 

MK1

1 

MK1

2 

MK1

3 

MK1

4 MK15 

MK1 1,000 0,857 0,689 0,647 0,285 0,621 0,672 0,671 0,778 0,231 0,207 0,189 0,666 0,695 0,133 

MK2 0,857 1,000 0,780 0,728 0,307 0,725 0,679 0,669 0,754 0,286 0,265 0,266 0,653 0,671 0,049 

MK3 0,689 0,780 1,000 0,797 0,475 0,722 0,724 0,677 0,718 0,346 0,328 0,338 0,669 0,750 0,022 

MK4 0,647 0,728 0,797 1,000 0,515 0,870 0,856 0,839 0,652 0,385 0,352 0,385 0,668 0,728 0,048 

MK5 0,285 0,307 0,475 0,515 1,000 0,505 0,571 0,464 0,397 0,773 0,772 0,788 0,515 0,465 0,018 

MK6 0,621 0,725 0,722 0,870 0,505 1,000 0,852 0,811 0,658 0,352 0,321 0,357 0,659 0,659 0,062 

MK7 0,672 0,679 0,724 0,856 0,571 0,852 1,000 0,919 0,693 0,400 0,378 0,387 0,713 0,727 0,090 

MK8 0,671 0,669 0,677 0,839 0,464 0,811 0,919 1,000 0,701 0,352 0,316 0,315 0,635 0,690 0,117 

MK9 0,778 0,754 0,718 0,652 0,397 0,658 0,693 0,701 1,000 0,311 0,281 0,247 0,744 0,682 0,064 

MK10 0,231 0,286 0,346 0,385 0,773 0,352 0,400 0,352 0,311 1,000 0,969 0,949 0,410 0,358 0,059 

MK11 0,207 0,265 0,328 0,352 0,772 0,321 0,378 0,316 0,281 0,969 1,000 0,975 0,389 0,339 -0,012 

MK12 0,189 0,266 0,338 0,385 0,788 0,357 0,387 0,315 0,247 0,949 0,975 1,000 0,365 0,327 0,029 

MK13 0,666 0,653 0,669 0,668 0,515 0,659 0,713 0,635 0,744 0,410 0,389 0,365 1,000 0,850 0,093 

MK14 0,695 0,671 0,750 0,728 0,465 0,659 0,727 0,690 0,682 0,358 0,339 0,327 0,850 1,000 0,138 

MK15 0,133 0,049 0,022 0,048 0,018 0,062 0,090 0,117 0,064 0,059 
-

0,012 0,029 0,093 0,138 1,000 
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Explained Variance (Eigenvalues) 

Value Factor 1 

Facto

r 2 

Facto

r 3 

Facto

r 4 

Facto

r 5 

Facto

r 6 

Facto

r 7 

Facto

r 8 

Facto

r 9 

Facto

r 10 

Facto

r 11 

Facto

r 12 

Facto

r 13 

Facto

r 14 

Factor 

15 

Eigenvalu
e 8,582 2,665 1,014 0,729 0,517 0,365 0,281 0,223 0,210 0,112 0,101 0,086 0,058 0,042 0,014 

% of Var. 57,211 

17,77

0 6,758 4,862 3,445 2,430 1,874 1,485 1,403 0,749 0,674 0,576 0,384 0,282 0,097 

Cum. % 57,211 

74,98

1 

81,73

9 

86,60

1 

90,04

6 

92,47

6 

94,35

0 

95,83

5 

97,23

8 

97,98

7 

98,66

1 

99,23

7 

99,62

1 

99,90

3 

100,00

0 

                
Communalities 

              
  Variable 

              
MK1 0,892 

              
MK2 0,924 

              
MK3 0,769 

              
MK4 0,897 

              
MK5 0,829 

              
MK6 0,878 

              
MK7 0,920 

              
MK8 0,880 

              
MK9 0,799 

              
MK10 0,959 

              
MK11 0,977 

              
MK12 0,970 

              
MK13 0,925 

              
MK14 0,895 

              
MK15 0,993 

              

                
Unrotated Factor Loadings 

             

Variable 

Factor 

1 Factor 2 

Facto

r 3 

Facto

r 4 

Facto

r 5 
          

MK1 0,779 -0,362 0,061 
-

0,322 
-

0,217 

          
MK2 0,815 -0,312 

-
0,058 

-
0,242 

-
0,317 

          

MK3 0,845 -0,194 

-

0,102 

-

0,070 

-

0,041 
          

MK4 0,884 -0,161 

-

0,078 0,284 

-

0,047 

          
MK5 0,682 0,567 

-
0,022 0,121 0,165 

          

MK6 0,857 -0,175 

-

0,066 0,319 

-

0,080 
          

MK7 0,897 -0,140 

-

0,014 0,306 0,036 

          
MK8 0,854 -0,205 0,017 0,324 

-
0,055 

          

MK9 0,811 -0,265 

-

0,019 

-

0,266 

-

0,018 
          

MK10 0,598 0,764 0,056 

-

0,088 

-

0,085 

          
MK11 0,574 0,794 

-
0,010 

-
0,108 

-
0,076 

          

MK12 0,575 0,792 0,020 

-

0,035 

-

0,102 
          

MK13 0,832 -0,108 0,044 

-

0,222 0,412 

          
MK14 0,839 -0,179 0,082 

-
0,146 0,362 

          

MK15 0,098 -0,064 0,986 0,065 

-

0,056 
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Varimax Rotated Factor Loadings 

            

Variable 

Factor 

1 Factor 2 

Facto

r 3 

Facto

r 4 

Facto

r 5 

          
MK1 0,843 0,058 0,099 0,350 0,212 

          
MK2 0,843 0,118 

-
0,007 0,434 0,100 

          

MK3 0,588 0,197 

-

0,062 0,543 0,291 
          

MK4 0,382 0,217 

-

0,013 0,815 0,199 

          
MK5 0,016 0,776 

-
0,024 0,379 0,287 

          
MK6 0,364 0,193 0,004 0,827 0,152 

          
MK7 0,328 0,234 0,046 0,825 0,273 

          
MK8 0,358 0,164 0,085 0,828 0,181 

          
MK9 0,704 0,134 0,006 0,387 0,368 

          
MK10 0,139 0,956 0,046 0,129 0,079 

          

MK11 0,125 0,972 

-

0,024 0,098 0,077 
          

MK12 0,092 0,968 0,013 0,150 0,036 
          

MK13 0,438 0,245 0,034 0,371 0,731 
          

MK14 0,441 0,183 0,084 0,447 0,678 
          

MK15 0,035 0,006 0,994 0,038 0,040 

          
Rotation completed in 7 iterations 

            
Rotation was normalised 
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Factor Analysis Results for: PERF             

Variable Range = PERF!$A$2:$D$175             

Factors were extracted by the Principal Component method         

from the correlation matrix               

All factors with eigenvalues > 1 were extracted           

Descriptive Statistics 

  

 
 

 

    
Variable Mean Std Dev. Std Err N 

     
PF1 65,867 32,450 2,467 173 

     
PF2 8,249 1,753 0,133 173 

     
PF3 5,705 1,889 0,144 173 

     
PF4 2,595 0,820 0,062 173 

     

          
Correlation Matrix 

        
  PF1 PF2 PF3 PF4 

     
PF1 1,000 0,608 0,578 0,382 

     
PF2 0,608 1,000 0,763 0,641 

     
PF3 0,578 0,763 1,000 0,699 

     
PF4 0,382 0,641 0,699 1,000 

      

 

Explained Variance (Eigenvalues) 

      
Value Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

     
Eigenvalue 2,852 0,628 0,293 0,227 

     
% of Var. 71,298 15,702 7,317 5,683 

     
Cum. % 71,298 87,000 94,317 100,000 

      

 

Communalities 

        
  Variable 

        
PF1 0,558 

        
PF2 0,811 

        
PF3 0,828 

        
PF4 0,655 

         

 

Unrotated Factor Loadings 

       
Variable Factor 1 

        
PF1 0,747 

        
PF2 0,900 

        
PF3 0,910 

        
PF4 0,809 
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Varimax Rotated Factor Loadings 

Variable Factor 1 

        
PF1 0,747 

        
PF2 0,900 

        
PF3 0,910 

        
PF4 0,809 

        
Rotation completed in 1 iteration 

      
Rotation was normalised 
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APÊNDICE C – TESTE DE NORMALIDADE DA AMOSTRA 

 

Assessment of normality (Group number 1) 

Variable min max skew kurtosis 

ME2 1 5 -1,37 1,84 

ME4 3 5 -0,76 -0,72 

ME3 1 5 -1,14 1,02 

ME6 1 5 -0,92 0,42 

ME9 1 5 -1,02 0,91 

ME8 1 5 -1,31 1,88 

F5 0 5 -2,82 7,75 

F7 0 5 -2,45 5,82 

F6 0 5 -2,87 7,98 

F9 0 8 0,24 0,40 

F10 1 5 -0,91 -0,67 

F11 1 5 -0,79 -1,00 

F4 1 5 -1,41 2,06 

F3 1 5 -1,39 2,14 

F1 1 2 0,25 -1,94 

MK8 1 5 -1,34 2,33 

MK14 1 5 -1,10 1,38 

MK13 2 5 -1,07 0,50 

MK4 1 5 -1,09 1,38 

MK7 1 5 -1,33 2,13 

MK6 1 5 -1,13 1,06 

MK10 0 5 -1,92 2,16 

MK12 0 5 -1,87 1,91 

MK11 0 5 -1,76 1,55 

MK2 3 5 -0,63 -0,96 

MK1 2 5 -0,80 -0,27 

MK9 2 5 -0,87 -0,05 

PF4 0 3 -1,93 2,52 

PF2 1 10 -1,30 1,78 

PF1 0 110 -0,25 -1,42 

PF3 1 7 -1,22 0,03 

P6 0 5 -2,10 3,85 

P4 0 5 -2,47 5,87 

P3 0 5 -2,50 5,96 

P2 0 5 -2,44 5,57 

P1 0 5 -2,09 3,63 

Multivariate       1153,68 
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APÊNDICE D – ESTIMATIVAS DO MODELO ESTRUTURAL 

 

FATORES ESTIMATE S.E. C.R. P 

ADAPP <--- COMPET 2,987 0,852 3,507 *** 

COMPPRÇ <--- COMPET 3,781 1,031 3,668 *** 

ADAPC <--- COMPET 3,819 1,049 3,640 *** 

SUPINT <--- COMPROM 0,934 0,081 11,577 *** 

SUPINT <--- INTENS 0,289 0,048 5,997 *** 

ADAPP <--- PLANEJ -0,046 0,072 -0,641 0,522 

ADAPC <--- PLANEJ 0,207 0,041 5,026 *** 

COMPPRÇ <--- PLANEJ 0,227 0,041 5,523 *** 

ADAPP <--- INTUI 0,286 0,068 4,182 *** 

ADAPP <--- EXPER 0,083 0,029 2,855 0,004 

ADAPC <--- COMPLEX -0,043 0,023 -1,915 0,056 

COMPPRÇ <--- COMPLEX 0,059 0,018 3,349 *** 

PERF <--- INTENS 0,854 0,062 13,861 *** 

PERF <--- COMPET -17,073 7,090 -2,408 0,016 

PERF <--- ADAPP 0,045 0,224 0,199 0,842 

PERF <--- ADAPC -0,445 0,387 -1,152 0,249 

PERF <--- SUPINT 0,034 0,065 0,515 0,606 

PERF <--- COMPPRÇ 4,692 1,209 3,880 *** 

PERF <--- PLANEJ -0,547 0,386 -1,417 0,156 

PERF <--- INTUI -0,068 0,225 -0,301 0,763 

P1 <--- COMPLEX 1,000    

P2 <--- COMPLEX 0,922 0,033 27,748 *** 

P3 <--- EXPER 1,000    

P4 <--- EXPER 1,053 0,038 27,750 *** 

P6 <--- EXPER 1,053 0,051 20,809 *** 

PF3 <--- PERF 1,000    

PF1 <--- PERF 12,158 1,112 10,933 *** 

PF2 <--- PERF 0,806 0,048 16,726 *** 

PF4 <--- PERF 0,316 0,025 12,436 *** 

MK9 <--- ADAPC 1,000    

MK1 <--- ADAPC 1,014 0,063 16,212 *** 

MK2 <--- ADAPC 0,893 0,055 16,259 *** 

MK11 <--- SUPINT 1,000    

MK12 <--- SUPINT 0,990 0,013 74,017 *** 

MK10 <--- SUPINT 0,931 0,018 50,976 *** 

MK6 <--- ADAPP 1,000    

MK7 <--- ADAPP 1,247 0,058 21,655 *** 

MK4 <--- ADAPP 0,997 0,048 20,898 *** 

MK13 <--- COMPPRÇ 1,000    

MK14 <--- COMPPRÇ 1,030 0,050 20,625 *** 

MK8 <--- ADAPP 1,180 0,059 19,892 *** 

F1 <--- COMPET 1,000    

F3 <--- COMPET 5,559 1,474 3,771 *** 

F4 <--- COMPET 5,561 1,479 3,760 *** 

F11 <--- INTENS 1,000    

F10 <--- INTENS 0,883 0,027 32,369 *** 
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F9 <--- INTENS 0,471 0,058 8,123 *** 

F6 <--- COMPROM 1,000    

F7 <--- COMPROM 1,063 0,037 28,769 *** 

F5 <--- COMPROM 0,945 0,036 26,336 *** 

ME8 <--- PLANEJ 1,000    

ME9 <--- PLANEJ 0,960 0,037 25,617 *** 

ME6 <--- PLANEJ 0,923 0,045 20,410 *** 

ME3 <--- INTUI 1,000    

ME4 <--- INTUI 0,848 0,055 15,543 *** 

ME2 <--- INTUI 1,030 0,064 16,043 *** 
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APÊNDICE E – STANDARDIZED REGRESSION WEIGHTS: (GROUP NUMBER 1 - 

DEFAULT MODEL) 

 

 

 
   Estimate 

ADAPP <--- COMPET ,618 

COMPPRÇ <--- COMPET ,746 

ADAPC <--- COMPET ,797 

SUPINT <--- COMPROM ,623 

SUPINT <--- INTENS ,271 

ADAPP <--- PLANEJ -,053 

ADAPC <--- PLANEJ ,237 

COMPPRÇ <--- PLANEJ ,246 

ADAPP <--- INTUI ,300 

ADAPP <--- EXPER ,139 

ADAPC <--- COMPLEX -,081 

COMPPRÇ <--- COMPLEX ,104 

PERF <--- INTENS ,728 

PERF <--- COMPET -1,306 

PERF <--- ADAPP ,017 

PERF <--- ADAPC -,163 

PERF <--- SUPINT ,031 

PERF <--- COMPPRÇ 1,820 

PERF <--- PLANEJ -,230 

PERF <--- INTUI -,026 

P1 <--- COMPLEX ,922 

P2 <--- COMPLEX ,951 

P3 <--- EXPER ,922 

P4 <--- EXPER ,973 

P6 <--- EXPER ,893 

PF3 <--- PERF ,931 

PF1 <--- PERF ,669 

PF2 <--- PERF ,833 

PF4 <--- PERF ,708 

MK9 <--- ADAPC ,926 

MK1 <--- ADAPC ,898 

MK2 <--- ADAPC ,823 

MK11 <--- SUPINT ,997 

MK12 <--- SUPINT ,981 

MK10 <--- SUPINT ,970 

MK6 <--- ADAPP ,855 

MK7 <--- ADAPP ,975 

MK4 <--- ADAPP ,918 

MK13 <--- COMPPRÇ ,892 

MK14 <--- COMPPRÇ ,910 

MK8 <--- ADAPP ,947 

F1 <--- COMPET ,274 

F3 <--- COMPET ,950 

F4 <--- COMPET ,930 

F11 <--- INTENS ,995 

F10 <--- INTENS ,945 

F9 <--- INTENS ,524 

F6 <--- COMPROM ,918 

F7 <--- COMPROM ,977 

F5 <--- COMPROM ,897 

ME8 <--- PLANEJ ,924 

ME9 <--- PLANEJ ,951 

ME6 <--- PLANEJ ,898 

ME3 <--- INTUI ,896 

ME4 <--- INTUI ,831 

ME2 <--- INTUI ,862 

 

 


