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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo analisar e verificar o processo de internacionalização de 

empresas africanas, e as estratégias de marketing de uma empresa do setor de bebidas angolana 

para Portugal. Visto que num palco de intensas modificações, justifica-se a necessidade de 

repensarmos sobre as estratégias que se constroem no cenário atual, que está em pleno 

desenvolvimento e em clima de extrema competitividade nas organizações. Apesar das 

inúmeras dificuldades que os países africanos apresentam, há também oportunidades e 

aprendizagem de crescimento nesse processo. O estudo foi realizado no contexto de 

internacionalização de empresas de países em desenvolvimento, que pode ser considerado um 

ambiente complexo na gestão. E a partir da sua relevância teórica sobre os temas que 

contemplam o processo de internacionalização de empresas, a pesquisa procura trazer 

contribuições para as empresas, em particular às empresas de países africanos, e em Angola, 

por existir uma insuficiente investigação sobre o assunto. Trata-se de um estudo de caso de 

natureza exploratória, ancorado por abordagem qualitativa. Os dados foram coletados por meio 

de entrevista semiestruturada em profundidade baseada em um roteiro, e de análise documental. 

Foram entrevistados dois profissionais da empresa Refriango da área de marketing e da área de 

mercado internacional. Os resultados evidenciaram que no cenário estudado, apesar das 

dificuldades que a Refriango enfrenta na exportação do seu produto para o mercado português, 

a empresa no seu processo de internacionalização conseguiu expandir-se para outros mercados 

por meio da sua entrada no mercado português, fruto de uma aliança estratégica com o grupo 

português Delta Cafés. Concluiu-se assim que a internacionalização de empresas de países em 

desenvolvimento para países desenvolvidos, apesar das dificuldades, tem como foco a busca de 

recursos, mercados, aprendizagem e estratégias. 

 

Palavras-chave: Estratégia. Internacionalização. Marketing. Internacionalização de empresas 

africanas. Alianças estratégicas. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study intends to analyze and survey internationalization process of African companies and 

marketing strategies used by Angolan’s beverage company to Portugal. At a changing and 

competing business scenery is essential to rethink the strategies that are employed. All countless 

difficulties presented by African countries aloud a process of learning and progression. The 

research was produced in to the context of internationalization process in developing countries 

companies’, which may be interpreted as a complex management field. These subject’s 

theoretical relevance are considered in this study with the intention of being useful for African 

companies, specialty to the Angolans ones, because there is not enough research about these 

subjects. This is a case-study approached by exploratory nature and quantitative perspective. 

The data were collected by depth-based script interview and documentary analysis. Refriango’s 

marketing and international market professionals were interviewed. The results reveal, that 

despite all the difficulties which Refriango faces on export its trade to Portugal, the company 

expanded into other markets after its internationalization process starter as result of an alliance 

established with Portuguese company Delta Café. Our results show that the internationalization 

process in developing countries companies into developed countries companies, although all its 

difficulties, focuses on finding resources, strategies, markets and knowledge.  

 

Keywords: African companies. Internationalization. Marketing process. Strategies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Hoje, no cenário globalizado de alta competividade, muitas empresas de países em 

desenvolvimento estão em seu processo de expansão, de internacionalização das suas empresas. 

As rápidas taxas de crescimento nos países de mercado em desenvolvimento resultaram em um 

crescente interesse pelo potencial de mercado desses países. Assim, o desenvolvimento de uma 

estratégia global de marketing é um fator crucial para poder atingir esses diversos tipos de 

mercados. Nesse sentido, sugere-se a necessidade de desenvolver estratégias divergentes para 

diferentes mercados, e não apenas concentrar-se na incorporação das mesmas estratégias em 

todos os mercados (CRAIG; DOUGLAS, 2010). 

Para tanto, a expansão do comércio internacional e a multiplicação de empresas que 

ampliam seus negócios para além das fronteiras de seus países trazem à tona a necessidade dos 

profissionais se preocuparem em avaliar as estratégias dentro do seu ambiente interno para 

assim expandirem para os mercados-alvo. 

Nessa perspectiva, Dickson (2001), afirma que a estratégia dentro de uma empresa é 

vista como um plano de atuação empresarial que trata de questões tais como a sobrevivência e 

o crescimento da organização. Em decorrência disso, as empresas partem para buscar 

mecanismos de diferenciais mercadológicos, ações para neutralizar seus concorrentes. 

Diante disso, o processo de internacionalização de uma empresa denota novos desafios 

a fim de se inserirem dentro deste ambiente empresarial extremamente competitivo. E, para que 

o processo funcione de maneira eficaz, é necessário definir com clareza as estratégias que irão 

sustentar o mix de marketing de acordo com cada mercado, analisar os consumidores, 

selecionar o mercado-alvo e utilizar as ferramentas do mix de marketing para assim satisfazer 

as necessidades dos seus consumidores, elaborar estratégias que se adaptem à posição e aos 

recursos da empresa, face a seus concorrentes e adaptá-las de maneira eficaz para as alterações 

do ambiente (PIPKIN, 2009). Ainda seguindo essa linha de pensamento, os autores Craig e 

Douglas (2010), reforçam que na entrada inicial para o mercado externo, seja ela por meio de 

exportações, joint ventures, licenciamento de mercadorias, fusões e aquisições, seja ela por 

meio de investimento direto, exportação, franchising ou de qualquer outra estratégia de entrada, 

a empresa deverá desenvolver estratégias de acordo com o país em que está se inserido, para 

evitar as incertezas no ambiente desconhecido.  

Segundo Ibeh et al. (2012), a internacionalização de empresas de países africanos no 

contexto global ainda é um fenômeno recente, e a participação da África no comércio 
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internacional e no comércio mundial tem sido um tema com intensos debates e pesquisa de 

acadêmicos, profissionais e políticos durante várias décadas. 

De acordo com os autores Adeleye et al. (2016), alguns pesquisadores têm argumentado 

que a economia africana está melhorando e tornando-se relevante na área de negócios 

internacionais. Já Marzo e Patterson (2010) reforçam que há uma corrente crítica que afirma 

que a África ainda não pode contribuir de forma significativa para a economia global, dado o 

domínio das commodities e das matérias-primas nas atividades de comércio internacional da 

África (HENSON et al., 2011). 

Nesse sentido, enquanto os debates continuam, fortes evidências sugerem que os 

investimentos das empresas africanas no processo de internacionalização – visando incrementar 

a velocidade, o escopo e a escala na economia global – estão crescendo (KRÜGER; STRAUSS, 

2015). 

Segundo Adeleye et al., (2016), além dos bancos, as multinacionais africanas também 

emergiram nos setores de telecomunicações, manufatura, energia, agronegócios, aviação e 

tecnologia, e pode-se citar empresas como Telkom, Dimensions Data, Massmart, Nampark, 

Mtn, Sabmiller, Dangote e Shoprite, que se expandem para vários países e se posicionam como 

grandes players internacionais.  

A internacionalização é importante para as empresas, devido à sua contribuição para o 

desenvolvimento econômico do país e para que as empresas não fiquem dependentes do 

mercado interno. As teorias oriundas de países desenvolvidos apresentam aplicabilidade 

limitada para sua replicação nos países que estão em desenvolvimento, devido, principalmente, 

à falta do reconhecimento de contexto das atividades (KUADA; SORENSEN, 2000; 

RAMAMURTI, 2009).  

No entanto, as atividades internacionais das empresas desencadeiam o desenvolvimento 

econômico, e é por isso que o governo africano tenta estimular as atividades de exportação das 

empresas locais (BIGSTEN et al., 2004). O chamado crescimento de exportação pode promover 

o crescimento econômico e contribuir para a industrialização em países em desenvolvimento 

(AZAM et al., 2001; GREENAWAY et al., 2002; IBEH, 2004; IBEH et al., 2012; KUADA, 

2016; RUTASHOBYA; JAENSSON, 2004; SÖDERBOM; TEAL, 2003). 

Schmidt e Hansen (2017) explicam que, tradicionalmente, as economias africanas e de 

outros países em desenvolvimento são principalmente exportadores de commodities e matérias-

primas com resultados de desenvolvimento limitados e/ou imprevisíveis.  

Para Fukunishi (2004), as indústrias de manufatura intensivas em mão de obra provaram 

ser um catalisador efetivo para o crescimento e desenvolvimento econômico nos países do leste 
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asiático. Esses estudos feitos pelos autores supracitados desempenham um papel relevante para 

elaboração de medidas políticas favoráveis para a internacionalização e contribuem também ao 

explorar as estratégias de internacionalização das empresas africanas.  

Portanto, é importante entender como as empresas africanas se internacionalizam e o 

que explica suas internacionalizações, a fim de impulsionar o crescimento econômico, 

desencadeando atividades internacionais, estratégias e manobras políticas favoráveis a 

evolução do mercado (SCHMIDT; HANSEN, 2017). 

Neste estudo, dar-se-á ênfase ao ramo de bebidas africanas, mais precisamente à 

empresa Refriango como referencial para análise da pesquisa, por ser uma empresa que tem 

chamado a atenção em todo o continente africano, devido à sua expansão sul-sul. No caso, a 

internacionalização de empresas africanas para o mercado externo surge como um elemento 

fundamental, tanto como via para o crescimento das empresas como para o aprendizado das 

operações realizadas pelas empresas. 

Vários pesquisadores como Craig, Douglas (2010), Ibeh et al. (2012), Adeleye et al. 

(2016) têm demonstrado interesse em fomentar pesquisas sobre o desenvolvimento econômico 

e a internacionalização das empresas no mundo. E é nesse cenário que o presente estudo se 

norteia para mostrar como a empresa tem usado as suas estratégias para se internacionalizar, 

com o objetivo de analisar e discutir as estratégias de marketing das empresas para sua 

expansão, com destaque principalmente do continente africano. 

O presente estudo identificará e analisará as dimensões teóricas das estratégias de 

internacionalização, tendo em vista o processo de internacionalização das empresas do 

continente africano, dando ênfase à empresa angolana do setor de bebidas e à adaptação das 

estratégias de marketing para entrada no mercado externo. 

Nesse contexto, recentemente, muitos estudos sobre internacionalização, exportação, 

comércio internacional foram publicados em diversos periódicos internacionais e alguns 

também no Brasil. Nota-se que alguns estudos discutem a África sob o prisma de modos de 

entrada para o mercado internacional, a respeito disso os autores, Douglas e Craig (2010) 

estudaram o desenvolvimento de estratégias de marketing integrado para os mercados globais. 

Os estudos concentram-se principalmente as formas de inserção para os mercados 

desenvolvidos. Ibeh et al. (2012), em seu artigo, analisaram como melhorar a compreensão do 

comportamento de internacionalização das empresas africanas. Assim, os decisores políticos 

incorporam mecanismos bem-orientados de capacitação (gerencial e organizacional) e 

mecanismos de ativação de redes internacionais como parte de suas principais estratégias para 

melhorar a participação das empresas africanas no comércio global. Recentemente, Adeleye et 
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al. (2016) examinaram as empresas africanas que investem na economia global, e as atividades 

comerciais internacionais de empresas africanas de todos os portes.  

Vale também destacar outros estudos que analisaram a empresa Refriango de maneira a 

dar um contributo para o desenvolvimento da organização, entre eles podemos citar o de 

Tchivela e Zaneti (2015), que examinou como o facework é estrategicamente importante para 

as organizações e apresentou as ferramentas para desenvolver estratégias competitivas, 

reunindo métodos, programas e instrumentos de comunicação para um excelente 

relacionamento entre a empresa e os seus colaboradores, para alcançarem vantagens 

competitivas. Já Frederico (2013), em sua monografia, analisou o consumo do refrigerante Blue 

na sociedade angolana, para entender a preferência dos consumidores angolanos pelos 

refrigerantes Blue, visto que a marca tem alargado de maneira próspera o seu número de 

consumidores e chegado a pontos de venda e momentos de consumo diferentes. 

Figueiredo (2015), em sua dissertação de mestrado, estudou o processo da mudança 

estrutural intraindustrial nos países menos desenvolvidos e apontou alguns exemplos de 

empresas que atuam com o objetivo de inovar, aumentar a sua produtividade, ganhos e 

influenciar a economia onde se inserem. Emanuel (2016) analisou em sua dissertação de 

mestrado os atributos determinantes no comportamento do consumidor luandenses com os 

refrigerantes Blue. Já João (2011) estudou a gestão estratégica de riscos no modelo de licitação 

dos blocos de exploração de petróleo em Angola na internacionalização da Sonangol como 

estratégia de gestão de investimento e fundos no mercado financeiro internacional e no mercado 

econômico global. Porém, não foi identificado nenhum estudo que explorasse, na íntegra, a 

entrada e adaptação das estratégias de marketing de uma empresa do setor de bebidas, 

principalmente em relação a países do continente africano e, em particular, a empresa angolana 

Refriango. Por isso, é de extrema importância investigar este tema e esta empresa de forma a 

dar contributo nas decisões estratégicas da empresa.  

Consequentemente, torna-se importante conhecer melhor o movimento da expansão de 

empresas africanas nos mercados internacionais. O presente estudo tem como propósito 

investigar as estratégias de internacionalização e os fatores que influenciam na entrada de uma 

empresa angolana em novos mercados. 

Assim, esta dissertação, com o foco em estudo de internacionalização das empresas 

africanas, pretende contribuir empiricamente sobre dois vieses: academicamente por meio das 

discussões das teorias referentes à internacionalização de países africanos, tendo foco a sua 

ampliação, das empresas africanas para o mercado de países desenvolvidos e, também, por 

existir uma insuficiente investigação sobre o assunto no círculo angolano. A contribuição em 
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nível gerencial esperada, em um primeiro momento, é constituir ferramentas para auxiliar os 

empresários africanos e angolanos que desejam expandir os seus negócios para fora de África. 

Pretende-se, também, fornecer informações de apoio consolidadas ao mercado, tendo em vista 

o desenvolvimento de estratégias coadunáveis que auxilie nas suas decisões em relação aos 

desafios da inserção das empresas fora de África, ou seja, sul-norte. 

Diante desta perspectiva, o estudo poderá ser útil, seja para as empresas que desejam 

internacionalizar, como também para as empresas que já estão inseridas no processo de 

internacionalização, pois ajudará na criação de parâmetros que apoiam os executivos a perceber 

as diversas estratégias para a entrada no mercado internacional. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Steffey e Anantatmula (2011) argumentam que o processo de internacionalização das 

empresas possibilitou a criação, o desenvolvimento e gerenciamento de projetos com empresas 

que estão localizadas em regiões e países diferentes, proporcionando cooperação, aproximação 

cultural e diminuição de conflitos. Na era da globalização, o quesito orientação para o mercado 

é de extrema importância, devido sua ajuda para a elaboração de estratégias para melhor definir 

seus planos para os mercados externos, pois aquelas empresas que contam com uma forte 

orientação internacional tendem a ser caracterizadas pela visão global de seus executivos e 

cultura organizacional proativa para o desenvolvimento de recursos especiais, a fim de atingir 

os objetivos empresariais no mercado externo. Possuir orientação internacional implica 

competências para o empreendedor conseguir explorar e aproveitar oportunidades e nichos de 

negócios no exterior (GABRIELSON, 2005). 

Assim como todo o mercado, o setor de bebidas também passa por diversas mudanças 

de ordens econômicas, políticas, tecnológicas, culturais e sociais, que influenciam o 

comportamento de compra de seus consumidores. E essas mudanças exigem que as empresas 

reformulem estratégias mercadológicas para que assim consigam sobreviver neste ambiente 

altamente competitivo (EMANUEL, 2016). 

O crescente desenvolvimento de Angola nos últimos anos e as perspectivas de 

estabilidade socioeconômica, assim como o crescimento contínuo e sustentado da empresa e a 

procura dos mercados externos por produtos diferenciados, fizeram com que a empresa 

Refriango iniciasse um poderoso processo de internacionalização.  

O processo de internacionalização das empresas pode ser caracterizado pelas 

necessidades e oportunidades pertinentes à sua inserção no mercado internacional. Ao decidir 

ingressar no mercado internacional, a empresa precisa definir seus objetivos e políticas de 
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marketing internacional. E foi isso que a Refriango fez ao comercializar em Portugal somente 

os refrigerantes da marca Blue. 

Nesse contexto, há o fato de que os países em desenvolvimento enfrentam uma grande 

dificuldade na entrada de novos mercados.  

 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

E este estudo questiona:  

Como uma empresa do setor de bebidas e alimentos angolana buscou se adaptar 

em relação a sua estratégia de marketing durante o processo de internacionalização de 

sua marca em Portugal? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar o processo de internacionalização de uma empresa do setor de bebidas 

angolana, bem como as necessidades de adaptação das estratégias de marketing em sua entrada 

para o mercado português. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

A) Verificar o processo de internacionalização (entrada da empresa estudada) no mercado 

português e aliança estratégica da empresa estudada; 

B) Verificar a estratégia de posicionamento de marketing e as adaptações do mix de marketing 

da empresa estudada; 

C) Analisar os fatores que facilitaram o processo de internacionalização da empresa estudada; 

D) Analisar os fatores que dificultaram a internacionalização da empresa estudada; 

E) Verificar os principais resultados do processo de internacionalização da empresa estudada. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O problema central deste estudo está focado em uma empresa angolana e nas suas 

decisões de estratégia de internacionalização, visto que a internacionalização em países em 

desenvolvimento ainda é um movimento recente e existem poucos estudos quanto a esse 
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processo, assim como os estudos sobre o desenvolvimento desse processo nesses países 

africanos e, em particular, em Angola. 

 Nesta senda, justifica-se esta pesquisa pela relevância, deficiência de conhecimento 

sobre o processo de internacionalização de empresas africanas, para entender melhor este 

processo nas empresas angolanas e apoiando de maneira a poder contribuir para a elaboração 

desse conhecimento e, assim, ajudar outras organizações que pretendem entrar no mercado 

internacional pela primeira vez. O apoio do governo surge também como um ator fundamental 

na formação de políticas que facilitam a internacionalização, como investidores, associações 

empresariais, agentes econômicos. De acordo com a Ceeia – Comunidade de Empresas 

Exportadoras e Internacionalizadas de Angola (2017), que tem como objetivo assegurar a 

cooperação e articulação das exportações nacionais, assim como a internacionalização de 

grupos empresariais angolanos ou grandes empresas nacionais, a associação visa impulsionar a 

partilha de conhecimentos, a identificação de oportunidades e a afirmação de parcerias em 

países de referência e com organizações congêneres, no sentido de aumentar a escala e volumes 

de exportação e internacionalização de produtos e serviços angolanos. Visto que a 

internacionalização de empresas angolanas é importante para o desenvolvimento da sua 

economia local, e por ter uma carência de conhecimento acerca do processo de 

internacionalização de empresas angolanas, continua sendo um desafio.  

Diante deste contexto a escolha deste tema é fundamental para impulsionar o debate em 

nível acadêmico sobre esse assunto e incentivar outros estudos, porventura, para outras 

organizações, uma vez que para esta investigação o foco foi a empresa Refriango para a 

internacionalização de sul-norte (para países desenvolvidos). 

Diversos aspectos merecem ser destacados, quando o assunto é internacionalização de 

empresas em Angola. Verificou-se que a maioria das pesquisas está centrada no processo de 

empresas petrolíferas. Segundo os dados da Oec – The Observatory of Economic Complexity 

(2017), a maior parte da exportação angolana, cerca de 95%, é na área petrolífera, sendo que, 

em 2015, a Angola exportou US$ 34,2 bilhões, tornando-se a 58ª maior economia de 

exportação no mundo, durante os últimos cincos anos. As exportações principais de Angola 

foram crude petroleum, diamantes, óleo de alcatrão de carvão, petrolíferos refinados, 

petróleo. Entender o desenvolvimento dessas atividades, no caso destas empresas, pode 

contribuir para a construção desse processo. E, assim, oferecer insights que podem auxiliar a 

iniciativa de outras organizações que pretendem alavancar nesse processo. 

Por isso, por meio de um estudo de caso exploratório, uma vez que é difícil ter esses 

dados em quantidades, não há um número expressivo de empresas angolanas no processo de 
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internacionalização, por isso foi importante investigar a empresa Refriango e o seu processo até 

a sua consolidação como empresa internacional, que poderá servir de modelo para outras 

empresas, a julgar pelos êxitos alcançados na sua abordagem aos mercados externos. 

Por meio dessa pesquisa, busca-se a compreensão de que forma as empresas estão 

desenvolvendo estratégias de marketing para o posicionamento de suas marcas em mercados 

internacionais, em especial a Refriango, empresa angolana que internacionalizou a sua marca 

de refrigerantes Blue para Portugal, movimento sul-norte.  

Busca-se, também, saber como a empresa está criando diferencial em relação à 

concorrência em Portugal e entender as principais dificuldades encontradas no processo de 

internacionalização em um mercado europeu altamente competitivo, visto que é uma empresa 

que já tem experiência com a internacionalização de suas marcas, pois já está presente em dez 

países africanos na internacionalização sul-sul. 

 

1.5 ESTRUTURA DO ESTUDO 

 

Para atingir o objetivo proposto, este trabalho está dividido em cinco capítulos.  

 

Figura 1 – Estrutura da dissertação 
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Introdução – O primeiro capítulo, que é a introdução, apresenta as principais 

informações em relação ao trabalho em estudo. 

Fundamentação teórica – O segundo capítulo, que alicerça o desenvolvimento do 

trabalho, contendo uma revisão de literatura necessária para um completo entendimento da 

pesquisa, é dividido em cinco tópicos que constarão na primeira seção, em que se apresentam 

as diferentes teorias sobre internacionalização de empresas, iniciando-se com as abordagens 

modelos teorias e comportamentais da internacionalização de empresas, destacando-se o 

modelo Uppsala e as redes de relacionamento. Na sequência são apresentadas as estratégias de 

marketing e as estratégias para a entrada em mercados internacionais. 

Metodologia – O terceiro capítulo, metodologia da pesquisa, apresenta os 

procedimentos metodológicos, os métodos e a coleta de dados que foram utilizados para a 

realização do estudo. 

Apresentação e análise do caso estudado – O quarto capítulo apresenta a 

caracterização da empresa estudada, a análise e a interpretação nas pesquisas realizadas. 

Considerações finais – O quinto capítulo apresenta a conclusão do trabalho, as 

limitações e recomendações de estudos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fundamentação teórica advém da abordagem do quadro assumido, referente aos 

estudos relacionados ao marketing internacional das empresas e suas estratégias. Tal ponto cria 

bases para uma pesquisa mais aprofundada, em aspectos da definição de marketing, assim como 

aponta, descreve e aprofunda o fenômeno dentro do seu contexto. 

 

2.1 INTERNACIONALIZAÇÃO E O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE 

EMPRESA 

 

Em um cenário marcado por mudanças rápidas e constantes, o ambiente mercadológico 

tem sido fortemente impactado por fatores diversos que influenciam no ambiente de negócios. 

Assim, o processo de envolvimento de empresas nas operações com outros países é denominado 

de internacionalização.  

Segundo a teoria de Uppsala criada por Johanson e Vahlne (1977), o processo de 

internacionalização é a inserção internacional da empresa, com uma sequência de estágios nos 

quais as empresas adquirem conhecimentos evolutivos do mercado externo e gradualmente, 

com os conhecimentos adquiridos, expandem para os países de menor distância psíquica, países 

de maior proximidade geográfica e cultural. 

Cintra e Mourão (2005) corroboram que a internacionalização é o desenvolvimento do 

plano estratégico de uma empresa para ascender o mercado externo. Já Goulart, Brasil e Arruda 

(1996, p. 37) abordam que “a internacionalização é como um processo crescente e continuado 

de envolvimento de uma empresa nas operações em outros países fora de sua base de origem e 

constitui um fenômeno antigo e amplamente estudado”. Assim, o processo de 

internacionalização tem sido relatado como um instrumento de desenvolvimento das 

exportações de uma organização, e ao investimento direto estrangeiro.  

Para tanto, “as empresas que sobreviverão e prosperarão nos próximos anos serão as 

globais. As empresas que não responderem aos desafios e oportunidades da globalização serão 

absorvidas por outras, mais dinâmicas” (KEEGAN, 2005, p. 9).  

Na visão de Penrose (2009), a internacionalização é um tema aplicado às empresas 

multinacionais, estrangeiras, transacionais e às empresas globais que vêm se estudado muito 

nos últimos tempos. O processo de internacionalização é compreendido com a movimentação 

de uma empresa ou conjunto de empresas no sentido de realizarem as operações internacionais.  
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E fortalecendo essa linha de pensamento, em suas afirmações, Welch e Luostarinen 

(1988) e Rialp (1999) argumentam que a internacionalização de empresas é denotada como um 

fenômeno que, por meio de várias concepções, tem causado interesse de vários pesquisadores. 

O processo de internacionalização deve envolver não somente os seus produtos, mas sim suas 

instituições, métodos e a sua cultura. Compreende-se por internacionalização o conjunto de 

transações que facilitam o estabelecimento de vínculos mais ou menos estáveis entre a empresa 

e os mercados internacionais. 

Diante desse cenário atual, o grande desafio é a competência das organizações 

desenvolverem, identificarem e implementarem estratégias e táticas organizacionais para 

atenderem de maneira eficiente os seus clientes, diante desse mercado globalizado competitivo. 

Keegan (2005) explica que toda empresa que pretende empreender seu negócio internacional 

deve ter em conta as condições do país em estudo, para poder analisar as vantagens e 

desvantagens, riscos políticos, acesso ao mercado, custos e condições dos fatores, 

considerações dos transportes, infraestrutura do país.  

Toda filosofia cultural deve ser alicerçada dentro do efeito da globalização. Para que 

isso se torne realidade, é necessária a formação de valores organizacionais e ferramentas de 

identificação de mudança do ambiente externo e interno à organização. (YANAZE, 2011, p. 

587). 

Afirma ainda Yanaze (2011) que é fundamental que as organizações devam possuir 

resultados positivos, que envolva todos os integrantes da organização de modo a ter 

flexibilidade para alcançar resultados de acordo com as oportunidades desse mercado 

globalizado em que ela está inserida. 

É importante ressaltar que marketing internacional preconiza a compreensão de definir 

estratégias peculiares, para serem aplicadas com habilidade, junto com as bases de marketing 

global, para garantir o êxito nos mercados internacionais. Analisar o processo decisório de 

marketing é essencial no sentido que a importância do marketing nos dias de hoje nas empresas 

é crucial para o sucesso e sustento da expansão e habilitação das organizações.  

Nesse sentido, na teoria do paradigma eclético criada em 1977 por Dunning na escola 

de Reading definiu-se as operações desenvolvidas pelas organizações em mercados externos 

e os desenvolvimentos teóricos da internalização de Buckley e Casson (1976). Os interesses de 

Dunning (1988) estavam direcionados para os elementos econômicos que as empresas deveriam 

analisar para se decidir entre produzir ou não em mercados externos. Prates e Balbinot (2010), 

explicam que os estudos têm abordado diferentes fases da internacionalização das empresas, 
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podendo ser divididos em teorias voltadas para o investimento direto no exterior (IDE) e aquelas 

mais direcionadas ao estudo da dinâmica da internacionalização. 

De acordo com o modelo definido pela escola nórdica de Uppsala, podemos 

compreender que a proximidade geográfica e cultural, ou seja, mercados mais próximos na fase 

inicial da empresa é um fator crucial para a expansão internacional. Assim, para que uma 

empresa atue nesse mercado altamente mutável e que vai com as necessidades dos seus clientes, 

é necessário ter uma visão clara do funcionamento desse mercado em que se deseja se inserir e 

das atitudes de seus concorrentes. Para tal, as suas estratégias não devem ser seguidas só pelas 

características do seu mercado doméstico e, sim, determinadas a partir de uma visão externa. 

Com o propósito de sintetizar o conteúdo abordado, as autoras Souza e Fenili (2012) 

apresentam alguns conceitos de internacionalização de empresas, que podem ser observados no 

quadro a seguir. 

 

Quadro 1 – Conceitos de internacionalização de empresas  
 

Conceitos  Autores/ano 

Processo pelo qual as empresas gradualmente aumentam 

seu envolvimento em negócios internacionais.  

Johanson; Vahlne (1977) 

Processo de envolvimento crescente em operações 

internacionais, no sentido do contexto doméstico para 

mercados estrangeiros e vice-versa. 

Welch; Luostarinen (1988) 

Processo pelo qual as firmas tanto aumentam sua 

consciência de investimento direto e indireto de transações 

internacionais sobre seu futuro, quanto estabelecem e 

conduzem transações com outros países. 

Beamish (1990) 

Processo de incremento do envolvimento da firma em 

operações internacionais. 

Calof; Beamish (1995) 

Processo de adaptação da modalidade de troca comercial a 

mercados internacionais. 

Andersen (1997) 

Processo cumulativo, no qual relações são continuamente 

estabelecidas, mantidas, desenvolvidas, rompidas e 

dissolvidas no intuito da consecução dos objetivos da 

firma. 

Johanson; Mattsson (1988) 

Desenvolvimento de redes de relacionamento de negócios 

em outros países por meio de extensão, penetração e 

integração. 

Johanson; Vahlne (1990) 

Processo de mobilização, acumulação e desenvolvimento 

de estoques de recursos para atividades internacionais. 

Ahokangas (1998) 

Expansão geográfica das atividades econômicas de uma 

empresa para além das fronteiras nacionais de seu país de 

origem. 

Ruzzier et al., (2006) 

Fonte: adaptado de Souza e Fenili (2012, p. 105). 
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De acordo com os conceitos supracitados, podemos concluir que os estudos sobre 

processo de internacionalização de empresas ajudam a compreender melhor esse movimento. 

 

2.1.1 Internacionalização de Países Emergentes  

Num mundo em constante mudança e com a liberalização crescente e generalizada do 

comércio à escala global, a expansão internacional tem sido a resposta das empresas ao aumento 

da concorrência a às ameaças à sua sobrevivência. Segundo Cavusgil, Knight e Riesenberger 

(2012), os mercados emergentes em 1980 foram as economias que passaram pelo processo da 

industrialização, modernização e ao rápido crescimento econômico nessa época. Neste cenário, 

a globalização passou a ampliar as trocas entre os povos de diferentes países. A 

internacionalização possibilitou que as organizações crescessem em nível econômico, de modo 

que pudessem se expandir para outros mercados diferentes.  

Para Fleury e Fleury (2011), o processo de internacionalização das empresas é um dos 

elementos do grau de desenvolvimento de um país. Ou seja, o processo leva as empresas a se 

tornarem mais competitivas em nível internacional, a fim de manterem os mercados internos e 

expandirem os negócios no mercado mundial. Quanto ao modo de entrada, as empresas 

multinacionais dos países emergentes, que anteriormente criavam subsidiarias próprias, 

atualmente estão optando por aquisições e alianças para se inserirem em novos mercados.  

Ainda seguindo essa linha de pensamento sobre empresas emergentes, o autor 

Ramamurti (2009) corrobora que as teorias relacionadas ao processo de internacionalização de 

empresas de países emergentes, uma vez que essas são oriundas de um cenário bastante distinto 

daquele existente nos mercados desenvolvidos e possuem vantagens específicas influenciadas 

pelas vantagens peculiares de seus países. O conjunto das empresas multinacionais de países 

emergentes é composto de firmas que empregam mão de obra de baixo custo e recursos naturais 

de forma intensiva, prosperaram em contextos protegidos da concorrência externa e atuam em 

mercados complexos (FLEURY; FLEURY, 2007). 

Luo e Tung (2007) defendem que as empresas de países emergentes, entrantes tardias 

no mercado externo, em sua maioria, realizam a aquisição de ativos em outros países para obter 

as competências estratégicas que necessitam. Para Schmidt e Hansen (2017), mais 

recentemente, os autores (LUO; TUNG, 2007; MATHEWS, 2006; RAMAMURTI, 2012) 

reconheceram as crescentes atividades internacionais das empresas de mercados emergentes. 
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2.1.2 Internacionalização de Empresas Africanas 

Internacionalizar para o mercado globalizado não é uma tarefa fácil. Diante deste 

mercado que sofre transformações constantes, e, quando se refere às empresas africanas, que 

são o foco deste estudo, existe uma carência grande de empresas nesse mercado altamente 

competitivo, mercado esse que tem potencial de crescimento promissor, mas permanece 

subexplorado (AMANKWAH-AMOAH, 2014). Ainda nessa perspectiva, diante das mudanças 

rápidas do mundo global, a capacidade de explorar oportunidades em mercados não é apenas 

essencial para a sobrevivência e desempenho das empresas, mas também é a pedra angular do 

contemporâneo pensamento estratégico (BRUTON et al., 2011; HITT et al., 2011; LAVIE; 

KANG; ROSENKOPF, 2011; LONDON; HART, 2004; MARCH, 1991). 

Schmidt e Hansen (2017) explicam que entre as teorias tradicionais, a exportação tem 

suas atividades discutidas apenas pela literatura de processo de internacionalização inspirada 

sociologicamente e originalmente desenvolvida por economistas suecos de Uppsala 

(JOHANSON; VAHLNE, 1990; JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 1975). Por isso, este 

trabalho incidirá nos vários modos de internacionalização, enfatizando os modos mais extensos. 

Na teoria IB tradicional de mercados emergentes (EMs) e nos países em desenvolvimento 

(DCs) que foram considerados apenas novos mercados-alvo para as empresas estabelecidas, o 

autor reforça as crescentes atividades internacionais das empresas de mercados emergentes. Em 

relação a isso, a internacionalização das empresas africanas não está suficientemente coberta 

na literatura do IB 

Além disso, a natureza dos mercados domésticos africanos empurra as empresas a se 

internacionalizarem: primeiro, o pequeno tamanho dos mercados africanos obriga as empresas 

locais a se internacionalizarem ou a diversificarem seus produtos para obterem, assim, um 

volume de negócios suficiente (KUADA, 2006; TVEDTEN et al., 2014).  

No contexto africano, a maioria dos estudos de internacionalização se concentra na 

exportação (IBEH et al., 2012). Isto é, não é surpreendente como Vernon-Wortzel et al. (1988) 

descobriram que as aspirações de crescimento das firmas DC muitas vezes não vão além da 

exportação. Além disso, as empresas africanas preferem exportar, pois envolve menos recursos, 

compromisso e outros modos de entrada, o que atenua os riscos e as incertezas do mercado 

externo (DEMEKE; CHILOANE-TSOKA, 2015; RUTASHOBYA; JAENSSON, 2004). 

Assim, as atividades a montante e a jusante se reforçam mutuamente e podem fortalecer 

o processo de internacionalização (KUADA; SØRENSEN, 1999). Em contraste, as 

internacionalizações pelas atividades a jusante apenas são raras entre as empresas africanas e 

só são possíveis se as empresas cumprirem uma das seguintes condições: ou "a produção de 
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produtos étnicos de design exclusivo, a inclusão em redes de produção global por empresas 

líderes ou aproveitando o desenvolvimento das políticas de exportações do governo"(KUADA, 

2006, p. 16). 

Enquanto Kuada (2006, 2007) enfatiza o aumento de ativos por meio de atividades a 

montante, outros estudiosos argumentam que as empresas africanas aprendem exportando 

(BIGGS; SHAH; SRIVASTAVA; MUNDIAL, 1995; BOERMANS, 2010; FAFCHAMPS; EL 

HAMINE; ZEUFACK, 2008). De acordo com a hipótese de aprender por exportação, "as 

empresas adquirem conhecimento de suas experiências no exterior e obtêm transações de 

tecnologia estrangeiras que aumentam a produtividade" (BOERMANS, 2010, p. 1).  

Em um estudo econômico com dados de Camarões, Quênia, Gana e Zimbabwe 

(SCHMIDT; HANSEN, 2017), é fornecido suporte para a hipótese de aprendizagem por 

exportação. Assim, as empresas com experiência internacional anterior são mais propensas ou 

mantêm atividades de exportação (SÖDERBOM; TEAL, 2003). Assim, essas descobertas estão 

em consonância com as teorias tradicionais do IB, que enfatizaram muitas vantagens específicas 

das empresas. 

Nesse contexto, mesmo que os exportadores tenham recursos e capacidade mais fortes 

do que os não exportadores, as organizações africanas tendem a gerar, para possuir vantagens 

de propriedade, como capital, tecnologia, capacidades gerenciais (CRAIG; DOUGLAS, 1997) 

ou enfrentar um efeito de país de origem negativo (IBEH et al., 2007). Além dessas restrições 

internas, fatores externos limitam a capacidade das empresas africanas de se 

internacionalizarem, como os mercados, altos níveis de burocracia, corrupção, infraestrutura de 

telecomunicações e transportes pobres, instabilidade político ou um ambiente de custo de 

transação geralmente elevado (SCHMIDT; HANSEN, 2017). 

Para superar essas barreiras internas e externas à internacionalização, as empresas 

africanas muitas vezes estão em redes e relações comerciais. As redes podem criar uma 

vantagem competitiva para as empresas membros, pois compartilham fontes, por exemplo, 

sobre os mercados estrangeiros, que os membros podem alavancar (KUADA, 2006; 

RUTASHOBYA; JAENSSON, 2004). Por isso, as empresas africanas podem reduzir o fosso 

de recursos (KUADA, 2006) e superar os vazios institucionais (BIGGS; SHAH, 2006) por meio 

de redes, o que consequentemente facilita suas atividades exportadoras.  

 Assim, embora o papel de apoio das redes à internacionalização também seja 

reconhecido na literatura do IB (JOHANSON; VAHLNE, 2009), as redes étnicas são 

particularmente importantes em um contexto africano. Na África subsaariana, essas ligações 

baseadas na comunidade substituem as mais tradicionais e as relações comerciais de longo 
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prazo e regular (BIGGS; SHAH, 2006; HANSEN et al., 2015), que são ministradas por um 

ambiente institucional fraco. 

Ademais, os mercados africanos são aqueles que gozam de um determinado nível de 

desenvolvimento, no entanto, a maior parte ainda pertencente ao grupo de países em 

desenvolvimento e países pobres, aqueles em que as taxas de crescimento são atrativas para um 

investidor. A escassez de mercadorias e serviços é o problema central das economias em 

transição. O marketing é uma disciplina que guia o processo de identificar e satisfazer as 

necessidades e os desejos das pessoas. O marketing é muito desejado pelos consumidores nesses 

países (KEEGAN, 2005). 

Sina (2008) reforça que, em termos de internacionalização, para as empresas sem 

experiência no mercado externo ou que estão iniciando seu processo de exportação, o ideal é 

começar com países vizinhos ou mercados próximos, em função de diversos aspectos, tais como 

a similaridade quanto à cultura, proximidade geográfica, algum conhecimento da linguagem, 

entre outros. A partir disso, adquirem experiência e podem ampliar as atividades para mercados 

mais complexos. Neste contexto na África, 

o desafio ao marketing em mercados de baixa renda na África não é estimular 

a demanda por produtos, mas identificar as principais necessidades da 

sociedade e desenvolver produtos que possam supri-las. Há muitas 

oportunidades para exercer a criatividade no desenvolvimento de produtos 

únicos, que sirvam para preencher as necessidades dos povos dos países 

emergentes (KEEGAN, 2000 p.86). 

Craig e Douglas (2010) explicam que, para entrada inicial em outros mercados 

altamente competitivos, os mercados em desenvolvimento devem sempre desenvolver 

estratégias que diferem para outros mercados, avaliar as oportunidades, concorrências nos 

mercados internacionais, decidir qual país ou países. Eles citam algumas formas de como entrar 

em mercados internacionais: 

 Exportação  

 Licenciamento  

 Joint venture  

 Franchising 

 Redes de relacionamento 

 

Os autores ainda argumentam que após a escolha de que mercado a empresa vai atuar, 

ela irá definir as estratégias de marketing dentro do país em que ela se posicionou, o seu 

segmento-alvo e determinar até que ponto padronizará as suas estratégias, isto é produto, 

posicionamento, preço, promoção e distribuição, para adaptar-se e assim responder às 

necessidades dos seus clientes. 
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2.1.3 Entrada no Mercado Internacional: Modelo e Teorias 

 

Com o objetivo de internacionalizar as operações de uma empresa, é importante definir 

o modo de entrada e o grau de comprometimento da empresa ao se internacionalizar. Assim, 

entrada de mercado externo supõe colocar em primeiro lugar dois tipos de decisões: o primeiro 

diz respeito à seleção do país ou países de destino e a segunda trata-se das estratégias mais 

adequadas a serem adotadas para entrada no mercado. E, para entendermos melhor os modelos 

nesse movimento, a seguir estão descritas as formas de entrada para este processo.  

Segundo Buckley e Casson (1976), a teoria de internacionalização compreendia três 

modelos de entrada para os mercados internacionais, entre eles podemos destacar a exportação, 

o investimento direto estrangeiro e o licenciamento. Neste contexto, o modo de entrada 

caracterizado em atividades de exportação seria adequado para os mercados pequenos, tendo 

como base o controle administrativo sobre as operações das empresas, já o modo de entrada 

pelo investimento direto seria adequado aos mercados de grande porte, tendo o controle 

administrativo sobre a operação do negócio, e o licenciamento ligado aos mercados de médio 

porte, e com o controle por meio dos contratos para ambas as partes.  

O modelo de Uppsala desenvolvido nos anos 70, na Universidade de Uppsala. Partindo 

de estudos baseados na experiência observada em firmas suecas, Johanson e Wiedersheim-Paul 

(1975) e Johanson e Vahlne (1977) construíram o modelo para estudar as etapas do processo 

da empresa ao ser internacionalizada, sob a perspectiva do comportamento organizacional. 

Johanson e Vahlne (1990) argumentam que é fundamental para o processo, as teorias de 

internacionalização buscam dar respostas às questões do tipo: por que, quando, onde e como as 

empresas se envolvem nos negócios internacionais. Uma vez tomada decisão de 

internacionalização de uma empresa, logo surge a questão em relação qual forma utilizar para 

penetrar nos mercados externos. Várias são as formas encontradas para entrada em novos 

mercados. 

Conforme é evidenciado na obra de Johanson e Vahlne (1977), foi feita uma análise 

em empresas suecas com atividades no mercado externo e constatou-se características similares 

entre elas e um padrão linear de desenvolvimento das suas operações internacionais. Ademais, 

a pesquisa permitiu discernir como é desenvolvido o processo de entrada das organizações para 

os mercados externos. Os autores explicaram, por meio do modelo, que as empresas 

pesquisadas desenvolveram operações internacionais em estágios incrementais, em vez de 

fazerem grandes investimentos produtivos no exterior em pontos isolados no tempo. Assim, as 

organizações começam a exportar para um país por meio de um agente, depois estabelecem 
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uma filial de vendas e, eventualmente, em alguns casos, depois de ganhar experiência, iniciam 

a produção nesse país. 

Assim, o fator crucial na tomada de decisão de internacionalização do modelo de 

Uppsala é a distância psíquica definida por Johanson e Vahlne (1977, p. 24), como a “soma de 

fatores que interferem no fluxo de informações entre mercados, como a diferença entre línguas, 

educação, práticas de negócios, cultura, desenvolvimento industrial entre outros”. E 

fortalecendo essa linha de pensamento, em suas afirmações, Fleury e Fleury (2007, p. 8) 

elencam algumas reflexões modelo de Uppsala. A primeira “diz respeito às noções de evolução 

e aprendizagem inerentes ao processo de internacionalização gradativa, iniciada com a 

exportação”. Já na versão revisitada do modelo de Uppsala os autores Johanson e Vahlne, 

(2009) defendem que a entrada em um mercado externo pode ser entendida como um processo 

de construir uma posição em uma network desse mercado.  

Souza e Fenili (2012) afirmam que a internacionalização é vista pelas empresas como 

um processo cheio de incertezas, diretamente relacionadas ao conceito de distância psíquica. 

Isto significa que as empresas buscam mercados estrangeiros aos poucos, de forma gradual e 

incremental, à medida que vão conhecendo novos mercados e de acordo com essa distância 

psíquica. 

O modelo de Uppsala segue uma lógica progressiva e incremental. O processo de 

internacionalização desenvolve-se em quatro estágios, que Johanson e Wiedersheim-Paul 

(1975) denominam de cadeia de estabelecimento, que podemos observar melhor no quadro a 

seguir. 

 

Quadro 2 – Estágios do processo de internacionalização segundo Uppsala 

 

Estágios Características 

1 Exportações esporádicas que permitem à empresa um primeiro contato com o mercado sem 

compromisso de recursos, mas com a desvantagem da informação recebida ser reduzida;  

2 Exportações por meio de agente que facultam um maior conhecimento do mercado exigindo, no 

entanto, um maior comprometimento de recursos; 

3 Subsidiária comercial que permite à firma o controle direto do canal de informação, tem, no 

entanto, a desvantagem de representar um acréscimo de custos e riscos e, 

4 Subsidiária produtiva que exige o nível mais elevado de compromisso de recursos dos quatro 

estágios.  

Fonte: adaptado de Uppsala (JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 1975). 

Hemais e Hilal (2003) destacam que um dos mais importantes documentos advindos 

pela escola foi a pesquisa de Johanson e Vahlne (1977, 1990), na qual eles advogavam que o 

processo de internacionalização se dava de forma incremental, por causa das incertezas e 

imperfeições das informações recebidas sobre o novo mercado.  
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De acordo com Johanson e Vahlne (2009), no modelo de Uppsala revisitado, o 

aprendizado experiencial é um mecanismo importante na visão de rede de negócios do processo 

de internacionalização.  

Veiga e Rocha (2001) fundamentam que as teorias comportamentais são mais adequadas 

para explicar os estágios iniciais do processo de internacionalização das empresas. 

Já Dunning (1977) introduz uma teoria para conciliar as diferentes questões relacionadas 

à internacionalização das empresas. O “Paradigma Eclético”, segundo o autor, é que uma 

empresa só deverá abrir uma subsidiária no exterior se necessariamente três condições forem 

satisfeitas. A primeira delas diz respeito à condição que a empresa se encontra frente a outras 

empresas em relação aos seus ativos. Assim, Dunning denomina de vantagem de propriedade 

(O – ownership advantage), que é expresso pela posse de ativos intangíveis ou outras vantagens 

de governança que a empresa possui, se a primeira condição for satisfeita, deve ser mais 

benéfico para a empresa usar suas vantagens do que permitir, por meio de qualquer mecanismo 

de transferência, que outras empresas estrangeiras as utilizem. Segundo ele, a empresa deve 

internalizar (I – internalization advantages) essa atividade. E, assumindo que as duas condições 

anteriores foram atendidas, terceiro, deve ser de interesse da empresa combinar suas vantagens 

com os fatores locacionais de produção de países estrangeiros (L – localization advantages). E 

isso se dará por meio de IDE – investimento direto no exterior (PRATES; BALBINOT, 2010). 

Dunning (2000) mostrou que os motivos para internacionalização podem ser definidos 

em quatro categorias:  

1 Procura por mercado;  

2  Procura por recursos (naturais, mão de obra, entre outros);  

3  Procura por racionalização ou eficiência das atividades, e  

4 Procura de vantagens estratégicas. 

 

O autor afirma ainda que determinadas características dos países de destino, como a 

dimensão do mercado, riscos políticos existentes e perspectivas de crescimento dos mercados, 

condicionam a forma escolhida pelas empresas para entrarem nesses mercados. Nos casos em 

que a dimensão do mercado é restrita ou existem alguns riscos políticos, muitas empresas optam 

pela exportação ou licenciamento, não se justificando investimentos físicos nos países de 

destino (DUNNING, 1988; PRATES; BALBINOT, 2010). 

Autores como Beasmish, Makino e Woodcock (1994), assim como Guisinger e Li 

(1991), pesquisaram os efeitos do modo de entrada escolhido no desempenho das empresas, 

encontrando resultados significativos, que apontam para a existência de uma relação entre 

forma de entrada no mercado internacional e performance. 
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Nesse sentido, algumas teorias se consolidaram e hoje representam a base de estudo 

desse ramo. A seguir veremos o resumo das principais teorias da internacionalização que mais 

influenciaram os estudos: 

 

Quadro 3 – Resumo das principais teorias da internacionalização 
 

Enfoque Teoria Principal 

Autor 

Ideia básica Força-motora 

Econômico  Poder de 

mercado 

S. Hymer Firmas operam no exterior 

para controlar outras 

empresas e usar suas 

vantagens competitivas. 

Alargamento das collusive 

networks e restrições à 

concorrência em cada 

mercado. 

 Ciclo do 

produto  

 

R. Vernon  

 

Firmas inovam em seus 

mercados locais e 

transferem a produção de 

produtos menos 

sofisticados para países em 

desenvolvimento, isto é, 

produtos maduros são 

produzidos em países em 

desenvolvimento.  

Procurar locações que 

apresentem menores 

custos para tecnologias 

estáveis.  

 

 

 

Internalização  

 

P. Buckley  

e 

M. Casson  

 

Firmas internalizam 

mercados quando custos de 

transação de uma troca 

administrativa são 

menores que os custos de 

mercado; assim, aumenta a 

eficiência coletiva do 

grupo.  

 

A expansão ou contratação 

da produção internacional 

depende de mudanças nos 

custos das transações de 

operar em um conjunto 

maior de mercados, 

comparados com o custo 

de coordenar diretamente 

as transações.  

 

 Paradigma 

eclético  

 

J. Dunning  

 

Firmas operam no exterior 

quando têm vantagens 

competitivas em 

propriedade (O), 

localização (L) e 

internalização (I).  

 

Uso da OLI no processo de 

internacionalização da 

empresa.  

 

 

Organizacional  

 

Escola de 

Uppsala  

 

J. Johanson  

e J. E. 

Vahlne  

 

Distância psíquica, 

internacionalização 

incremental e networks.  

 

Envolvimento crescente da 

firma a partir do aumento 

do conhecimento sobre a 

nova localização.  

 

Fonte: adaptado de Hemais e Hilal (2004, p. 36). 

 

De um modo geral, as teorias sobre o processo de internacionalização deram a entender 

que foram divididas sobre dois enfoques, uma na área econômica e outra na área organizacional 

ou comportamental. O primeiro enfoque tende a interpretar processos decisórios de 

internacionalização como lógicos e materiais, com foco na distribuição certa de recursos, 

reduzindo custos totais associados a uma transação, com vantagem competitiva. Já no enfoque 



33 
 

econômico, as teorias da internacionalização foram desenvolvidas com um olhar macro, um 

enfoque alternativo foi dado no âmbito da administração, ao propor explicações sobre o 

processo pelo qual uma empresa ingressa no mercado internacional e sobre a influência das 

atitudes, percepções e expectativas dos seus executivos (PEREIRA; GOMES, 2017).  

 As empresas, antes de partirem para o novo mercado, devem sempre ponderar os 

diversos riscos que ocorrem e responder às perguntas sobre sua capacidade de operar 

globalmente. E, um dos principais instrumentos do fenômeno de internacionalização é definir 

os “modos de entrada” e as suas estratégias. Para entender melhor esse processo, o quadro 4 

sintetiza as formas de entrada para os mercados internacionais. 

 

Quadro 4 – Formas de entrada para o mercado internacional 
 

Formas de entrada  Descrição  

Exportação direta Produz e exporta diretamente os seus produtos ao consumidor final no 

estrangeiro 
Exportação indireta Empresas que compram os produtos para comercializar no exterior, 

geralmente por meio de agentes, representantes e distribuidores (trading 

companies) 
Acordo de distribuição Acordo assinado entre o exportador e um distribuidor legalmente constituído 

com conhecimento técnico de seus produtos para mercado externo; 
Licenciamento/franquia A empresa licenciadora autoriza, por meio de um contrato, a empresa 

licenciada na produção e/ou na comercialização de seus produtos, não 

alterando as características originais de marca, modelo e layout etc. contra um 

pagamento, chamado de royalties. 
Subsidiária de vendas Por meio de um escritório de vendas, a empresa produtora fixa a sua presença 

física no estrangeiro 

Fonte: adaptado de Pereira e Gomes (2017). 

Conclui-se, assim, que as estratégias para entrada em um novo mercado são definidas 

como o envolvimento de diversos mecanismos, desde a exportação, joint venture, 

licenciamento, investimento estrangeiro direto, variam de acordo com as políticas do mercado 

onde as empresas desejam atuar. 

 

2.1.4 Redes de Aliança Networks  

As redes de relacionamentos (networks) são consideradas uma evolução natural do 

pensamento da escola nórdica. Seus seguidores têm desempenhado papel central no 

desenvolvimento da perspectiva das networks industriais, focalizando os relacionamentos 

existentes entre firmas e mercados industriais (HILAL; HEMAIS, 2001). 

Diante disso, a partir da teoria Uppsala, surge a teoria comportamental da escola nórdica 

de negócios internacionais, atrelada às redes de relacionamentos (networks) e que, segundo 

Hemais e Hilal (2004), pode ser considerada uma evolução natural do pensamento dessa escola.  
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No modelo de Uppsala revisitado que aborda networks, no ano de 2009, por Johanson e 

Vahlne, os autores reanalisaram o modelo por eles formulado anteriormente, em consequência 

das mudanças no mercado internacional. No novo modelo, os autores argumentam o ambiente 

de negócios como sendo uma rede de interligação de relacionamentos, diferente da visão 

anterior de cadeia de fornecedores e compradores. Nesse contexto, os autores mostram a 

importância de as empresas pertencerem as redes de relacionamento, e não apenas na distância 

psíquica como era defendido antes (JOHANSON; VAHLNE, 2009). 

Assim os relacionamentos, tanto estritamente de negócios quanto pessoais, podem ser 

usados como pontes para a entrada em outras networks (HEMAIS; HILAL, 2003). Todavia a 

internacionalização de empresas deixa de ser vista tão somente como uma questão de produção 

no exterior, como também um fator de relacionamentos potenciais além das fronteiras. 

Ainda na mesma linha de pensamento, as redes de relacionamento são entendidas como 

relacionamentos ligados aos níveis empresarial e individual, como também alertam Sanematsu, 

Silva e Vieira (2016). Ou seja, deve ser compreendida como a relação entre os parceiros de 

negócio e o consumidor final no mercado. Segundo Solberg e Durrieu (2006, p. 59), “os 

parceiros do exportador são primariamente os representantes locais nos mercados externos, seu 

sistema de distribuição e vendedores locais, e firmas cooperadoras como parceiros logísticos, 

agências publicitárias, bancos”. 

Holm, Eriksson e Johanson, (1996) assim como Solberg e Durrieu (2006) defendem que 

o acesso a redes de relacionamentos em mercados internacionais é positivo para o 

desenvolvimento de estratégias globais, tais como controle/posicionamento de marketing. As 

networks e o comprometimento internacional do empreendimento impactam positivamente na 

escolha estratégica (global ou mais cautelosa). O resultado das networks determina o 

prosseguimento das ações de internacionalização. E estes, por sua vez, têm seu efeito sobre a 

performance. 

 

2.1.5 Exportação  

Kotabe e Helsen (2000) corroboram que a maioria das empresas começa sua expansão 

internacional via exportações. Para muitas pequenas empresas, a exportação é, frequentemente, 

a única alternativa para a venda de seus bens em mercados estrangeiros. Assim, as empresas 

que desejam começar a exportar podem escolher uma das três opções de exportação: indireta, 

cooperativa ou direta (MAZON; SILVA, 2009). A exportação é um dos modos mais simples 

quando se pretende ingressar no mercado internacional, as empresas escolhem o modelo de 
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exportação, iniciam assim atividades de expansão e adotam a estratégia para a exportação, visto 

que envolve algumas adaptações nas suas linhas de produtos.  

Afirmam Douglas e Craig (2010) que foram feitos estudos em que a investigação das 

práticas de exportação mostra variações no grau de planejamento, pesquisa de informações e 

adaptação de políticas de mix de marketing a mercados estrangeiros específicos por parte das 

empresas e da indústria. O tipo de estratégia prosseguida em termos de segmentação, produto 

e preços também teve um impacto significativo no desempenho das exportações (COOPER; 

KLEINSCHMIDT, 1987). 

Nesta modalidade de entrada, os produtos de uma empresa são fabricados fora do 

mercado-alvo e, posteriormente, são a ele transferidos. É considerada a forma de entrada com 

os menores graus de envolvimento, risco e controle. Suas principais formas são a exportação 

direta e a exportação indireta (CATEORA; GRAHAM, 2001; ROOT, 1994; TERPSTRA; 

SARATHY, 1997). Os autores Kotabe e Helsen (2000) explicam que a exportação indireta 

ocorre quando a empresa deseja pela venda de produtos de uma empresa em mercados 

internacionais por meio de um intermediário estabelecido no país da empresa. 

Em contraste, Granér e Isaksson (2002) e Mengistae e Pattillo (2004) demonstram que 

as empresas do Quênia também se beneficiam de efeitos de aprendizagem ao exportarem para 

outros mercados africanos. No entanto, as empresas quenianas aprendem mais quando 

comercializam mercadorias fora da África. Outros estudos distinguem entre diferentes tipos de 

aprendizagem experiencial, a capacidade das fontes marroquinas de aprender a adaptar produtos 

ao mercado-alvo (aprendizado de mercado) em vez de aprender como produzir mais de forma 

econômica (aprendizado de produtividade) facilita seu processo de internacionalização 

(FAFCHAMPS et al., 2008).  

No geral, podemos dizer que se trata de uma boa alternativa para empresas pequenas, 

com dificuldade para produzir no exterior. Também existem os casos do risco do país que não 

é recomendável produzir no exterior e ainda pode ser recomendável pela falta de pressão 

política ou econômica para produzir no exterior.  

 

2.1.6 Licenciamento 

O licenciamento é outra estratégia de expansão no mercado global, envolvendo um 

contrato em que uma empresa, o licenciador, torna disponível um ativo para a outra empresa o 

licenciado, em troca de royalties e honorários de licenciamento ou outra forma de pagamento. 

É também uma forma de entrada no mercado internacional bastante atraente. O licenciamento 

é uma transação contratual em que a empresa – a licenciadora oferece alguns ativos a uma 
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empresa estrangeira - a licenciada – em troca do pagamento de royalties (KOTABE; HELSEN, 

2000). 

O licenciamento é uma estratégia de entrada no mercado global, a empresa que 

despõem de tecnologias avançadas ou habilidades humanas de uma empresa, para um parceiro 

no mercado internacional, por meio da associação entre ambos. As principais formas de 

associações são os licenciamentos e as franquias (CATEORA; GRAHAM, 2001; KOTLER, 

1998). É, por meio do licenciamento, a empresa que deseja se internacionalizar transfere para 

um parceiro no exterior o uso de sua propriedade industrial, marcas ou know-how ou de outras 

formas de compensação.  

Nesse sentido, o licenciamento é um modo de entrada bastante interessante, quando a 

empresa não possui uma grande capacidade de recursos. O potencial de lucratividade é baixo, 

em relação aos modos de investimentos ou exportação e existe risco de se criar um competidor 

potencial em outros mercados ou no mercado do licenciador (CATEORA; GRAHAM, 2001; 

ROOT, 1994; TERPSTRA; SARATHY, 1997). Investimentos são necessários à consecução do 

empreendimento e paga-se determinadas taxas ao franqueador (ROOT, 1994). 

 

2.1.7 Joint venture  

 

A joint venture é caracterizada como a forma de participar mais extensamente de 

mercados estrangeiros, ou seja, é participação de duas empresas. Os modos de investimento 

envolvem a propriedade de uma unidade de produção no mercado-alvo internacional. Essas 

unidades produtivas podem contemplar todo o processo de fabricação ou apenas uma linha de 

montagem dos produtos (KEEGAN; GREEN, 2000). Os investimentos em produção no exterior 

normalmente se realizam por três razões específicas: para obter matérias-primas; para produzir 

a menor custo; para penetração nos mercados-alvo (ROOT, 1994).  

Douglas e Craig (2010) argumentam que os estudos empíricos de joint ventures se 

concentram principalmente em empreendimentos dos países em desenvolvimento, examinando 

questões como a adoção de posições de propriedade em certos países, e as diferenças nas taxas 

de instabilidade entre joint ventures nos países em desenvolvimento e desenvolvidos 

(BEAMISH, 1985). 

Nesse sentido, uma das vantagens da joint venture é o menor comprometimento de 

recursos em relação às demais formas de investimento e a consequente redução de riscos. Há 

também a possibilidade de acessar maior conhecimento a respeito do mercado, devido à 

experiência do sócio local. As principais desvantagens estão relacionadas à possibilidade de 

conflitos entre os sócios acerca de investimentos, marketing e outras políticas (ROOT, 1994).  
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Ainda continuando na mesma linha de pensamento, os autores Lima e Carvalho (2011) 

explicam que as joint ventures podem surgir de quatro formas distintas que podemos observar 

a seguir: 

 Aquisição parcial de uma sociedade existente no estrangeiro, característico dos 

países desenvolvidos; 

 Criação de nova empresa em associação com um parceiro local, característico 

dos países em desenvolvimento, onde a regulamentação impõe parceiros locais 

às empresas que desejam implantar-se ou onde o risco político e as dificuldades 

burocráticas o recomendam; 

 Criação de uma sociedade conjunta num país terceiro, em que a nova empresa 

é instalada num país estranho aos participantes da joint venture; 

 Sociedades mistas, criadas com um parceiro local, sendo este o Estado ou de 

alguma forma ligada a ele, geralmente em setores estratégicos como as 

telecomunicações, energias e transportes. 

 

 

Partindo-se da constatação de que a teoria disponível sobre o processo de 

internacionalização e finalizando com esse tópico dos modelos de entrada no mercado 

internacional, podemos constatar que, para as empresas que desejam internacionalizar pela 

primeira vez ou com pouca experiência nesse campo, o essencial neste processo é usar um 

modelo que seja viável para a sua expansão para os mercados externos, uma vez é bastante 

competitivo. A seguir temos a figura 2, que é uma síntese esquematizada dos modelos de 

entrada para o mercado que foram citados no decorrer do estudo. 
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Figura 2 – Síntese dos modelos de entrada para o mercado internacional 
 

 

         Fonte: Kotler e Armstrong (2003). 

 

 

2.2 ESTRATÉGIAS DE MARKETING NA INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESA 
 

No atual mercado globalizado, as estratégias de internacionalização têm ganhando 

relevância no cenário empresarial. No processo de internacionalização da empresa, um dos 

componentes importantes é a estratégia de marketing que ajuda a organização a definir as suas 

metas sejam elas de curto, médio, sejam elas de longo prazo. “De fato, uma companhia que atua 

em vários mercados de países pode empregar uma variedade de modos de entrada, já que o 

mercado de cada país apresenta uma série de condições diferentes” (CATEORA; GRAHAM, 

2001, p. 213). 

As estratégias usadas para entrada de uma empresa no mercado externo são 

fundamentais para a globalização de uma organização, tendo em conta as especificidades que 

cada uma representa. Segundo Lima e Carvalho (2010) afirmam que a finalidade do marketing 

estratégico é seguir a evolução do mercado de referência e discernir os diferentes produtos, dos 

mercados e segmentos atuais ou potenciais, na base da análise da diversidade de necessidades 

a satisfazer. 

Ainda nesse enfoque merecem destaque os trabalhos SOUZA et al. (2009) corroboram 

que, “a conquista pela lealdade à marca será o grande diferencial do mercado”. Partindo da 

análise sistêmica das estratégias de marketing, conhecida como modelo 3Puts, passando pelo 

detalhamento dos outputs ou 4 Ps e focando no composto produto, é possível observar que as 
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ações estratégicas para o produto impactam nas decisões de marca, cujas ações de 

posicionamento e desenvolvimento de seus significados passam pelas decisões estratégicas 

focadas no produto, quanto à gestão do mix de produtos e serviços oferecidos. 

Assim, as organizações devem, em primeiro lugar, compreender o seu mercado para 

melhor desenvolver as estratégias. Ter uma orientação de mercado significa atingir a qualidade, 

para atrair e manter clientes importantes. Isso se resume em aperfeiçoamento para a qualidade 

dos seus produtos no mercado-alvo (DAY, 2001).  

Amnkwah-Amoah e Debrah (2010) apontam que a literatura de negócios internacionais 

reconheceu alianças como um meio efetivo para que as empresas fortaleçam sua posição 

competitiva e tenham acesso oportuno a escassos recursos para entrar nos mercados 

internacionais. As alianças oferecem às empresas a oportunidade de aprender com os parceiros, 

bem como explorar oportunidades de mercado. Conforme observado por Madhok (1997, p. 43), 

as colaborações são um "veículo útil para aprimorar o conhecimento em áreas críticas de 

funcionamento onde falta o nível de conhecimento necessário e não pode ser desenvolvido 

dentro de um prazo ou custo aceitáveis".  

Por sua vez, a boa estratégia de marketing ajuda a empresa a obter eficácia em seus 

processos de internacionalização, porém, deve-se contemplar um estudo detalhado sobre o 

composto de marketing, para assim prosperar, garantir sua competividade internacional e 

aumentar a probabilidade de sucesso no mercado globalizado. 

Neste contexto, as organizações devem ter aptidões para análise do ambiente e 

estabelecimento da diretriz da organização, para a formulação e implementação da estratégia 

organizacional. Nos estudos de Kotler e Keller (2006), as estratégias de marketing são as 

diretrizes para se chegar a um determinado objetivo. Para se alcançar um determinado objetivo, 

as empresas devem definir planos estratégicos. Uma vez que as organizações possuem 

características próprias, fica evidente a necessidade de se criar as estratégias focadas nos 

objetivos para alcançar os resultados traçados pela empresa.  

Ademais, as empresas devem sempre buscar padronização para as estratégias dos seus 

produtos, uma vez que as adaptações ocorrem pela influência da cultura de cada país que 

interferem diretamente no composto mercadológico. O processo de análise de mercados deve 

estar em constante pesquisa, devido às constantes mudanças que ocorrem nesse mercado 

globalizado. 

Cita Fischer (2006) que o fundamental é traçar metas estratégicas coadunáveis com as 

possibilidades da empresa e os seus respectivos objetivos. É importante os empresários 

pensarem a internacionalização como uma forma de aprender e crescer no contexto 
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internacional, pois as inovações vivenciadas no exterior vão permitir o crescimento da rede 

também no mercado interno. 

Diante do cenário altamente globalizado e de conexão produtiva e desafios de inovação 

que vivemos nos dias de hoje, é desenvolvido este estudo sobre empresas africanas no mercado 

internacional. 

Para os países africanos, os autores Das e Teng (2000) observaram que o raciocínio 

baseado em recursos para a aliança estratégica enfatiza a maximização de valor de uma empresa 

por meio da união e utilização de recursos valiosos. As alianças tornaram-se um meio eficaz 

para que as empresas gerem sinergias e conhecimentos especializados para reduzir a incerteza, 

compartilhar riscos, alcançar complementaridades funcionais e reduzir a competitividade para 

níveis gerenciáveis (JONES, 2002). Assim, ao entrar em alianças estratégicas, as empresas com 

recursos restritos podem acessar não só recursos financeiros, mas também recursos como know-

how tecnológico e expertise gerencial para entrar no mercado internacional (AMNKWAH-

AMOAH; DEBRAH, 2010). 

Assim “o marketing estratégico orienta a empresa para oportunidades existentes ou cria 

oportunidades atrativas, ou seja, bem adaptadas aos seus recursos e ao seu saber fazer, que 

oferecem um potencial de crescimento e rentabilidade” (LAMBIN, 2000, p. 10). 

Seguindo essa linda de pensamento, podemos entender que dentre as muitas definições 

de marketing encontra-se o conceito dado pela American Marketing Association (AMA) que 

define que “Marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, 

distribuir e transacionar ofertas que tenham valor para os consumidores, clientes, parceiros e 

para a sociedade em geral” (YANAZE, 2011). 

Segundo Keegan (2005, p. 5), o “marketing global é o processo de focalizar os recursos 

e objetivos de uma organização sobre as necessidades e oportunidades do ambiente”, e mais, 

“exige que as empresas se comportem de uma forma que seja global e local ao mesmo tempo, 

respondendo às similaridades e às diferenças dos mercados do mundo”. 

Praticamente, as operações de uma empresa para entrada em um novo mercado são 

afetadas pela decisão de adaptar ou padronizar, incluindo estratégias de entrada no mercado, 

pesquisa e desenvolvimento, produção, novos contratos, finanças e até mesmo a estrutura 

organizacional da empresa, bem como todos os elementos do composto de marketing (HISE; 

CHOI, 2004). 

Fazer marketing significa satisfazer as necessidades e os desejos dos clientes. O dever 

de qualquer negócio é fornecer valor ao cliente mediante lucro. “Em uma economia extremante 

competitiva com compradores cada vez mais racionais diante de uma abundância de opções, 
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uma empresa só pode vencer ajustando o processo de entrega de valor selecionado, 

proporcionando e comunicando um valor superior” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 34).  

Nesse sentido, os autores Kotler e Armstrong (2003), reforçam que no marketing 

internacional a inserção das organizações compreende seis decisões importantes nesse processo 

que serão retratadas na figura 3. 

 

Figura 3 – Decisões importantes no marketing internacional 
 

 

Fonte: adaptado de Kotler, Armstrong (2003).  

 

Assim, antes de decidir se a empresa vai ou não ser internacionalizada, ela deve analisar 

e compreender o ambiente de marketing internacional. Esse ambiente mudou bastante e 

continua mudando, criando novas oportunidades e também novos obstáculos (KOTLER, 

ARMSTRONG, 2003). 

Khauaja e Mattar (2006, p. 28) defendem que “um elemento-chave na gestão de marcas 

é “chegar ao coração da marca”. Trata-se de um processo deliberado que começa 

necessariamente com o entendimento do que a marca significa, ou poderia significar, para seus 

públicos relevantes”. 

Para Keegan (2005), os países e os povos do mundo diferem uns dos outros, e essas 

diferenças significam que uma técnica de marketing bem-sucedida em um país não 

necessariamente irá funcionar automaticamente em outro: 

As preferências dos consumidores, os concorrentes, os canais de distribuição 

e os meios de comunicação podem diferir, e é tarefa importante no marketing 
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global aprender a reconhecer até que ponto os planos e programas de 

marketing podem ser estendidos ao mundo inteiro, bem como até que ponto 

eles têm de ser adaptados (KEEGAN, 2000, p.5). 

 

Empresas globais como IKEA, IBM, Benetton, Nike, Nestlé, McDonald’s, WalMart, 

Toyota, Coca-Cola, Unilever, Procter & Gamble buscam avaliar o mercado em que está inserido 

o seu determinado produto, de forma a ter um conhecimento perspicaz da cultura local, para o 

melhor plano de estratégias e o posicionamento do mercado (KEEGAN, 2005). 

A qualidade é um dos principais fatores de sucesso das empresas. É uma decisão 

estratégica de fundamental importância para as organizações, uma vez que visa compreender e 

atender o mercado voltado para satisfação dos consumidores e da sociedade envolvida. 

 Os autores Cavusgil, Knight e Riesenberger (2010, p. 24) afirmam que, “desde a 

década de 1800, podemos identificar quatro fases distintas na evolução da globalização dos 

mercados. [...]”. A tabela a seguir mostra detalhadamente as fases da globalização.  

 

Quadro 5 – Fases da globalização  

Fase da 

globalização 

Período 

aproximado 

Fatores 

desencadeadores 

Principais características 

Primeira fase 

1830 até o final da 

década de 1900, com 

pico em 1880.  

Introdução das ferrovias 

e o transporte marítimo. 

Aumento da manufatura: comércio 

por meio das fronteiras de 

comomodities, em grande parte por 

trading companies. 

Segunda fase 

1900 a 1930.  Aumento da 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 

1948 à década de 

1970.  

Formação de Acordo 

Geral sobre Tarifa e 

comércio (GATT, do 

inglês General 

Agreement on Tariff and 

Trade); fim da segunda 

Guerra Mundial. 

Esforço concentrado 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 pais de moeda em paralelo ao 

desenvolvimento de mercados 

globais de capital. 

Quarta fase 

Década de 1980 até o 

momento atual.  

Expressivos avanços nas 

tecnologias: informação, 

comunicações, 

manufatura e consulta; 

privatização de empresas 

estatais em países em 

transição; notável 

crescimento econômico 

nos mercados 

emergentes.  

Taxa de crescimento sem 

precedentes no comércio entre 

fronteiras de bens e serviços e 

capital; participação nos negócios 

internacionais de empresas de 

pequeno e grande porte, foco nos 

mercados emergentes para 

atividades de exportação, IDE e 

suprimento.  

Fonte: adaptado de Cavusgil; Knight; Riesenberger (2010). 
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Diante do contexto, podemos compreender que a expansão de uma empresa para 

mercados estrangeiros exige que decisões essenciais sejam tomadas. Podemos compreender 

melhor através da figura 4. 

 

Figura 4 – Decisões essenciais  
 

 

Fonte: adaptado de Engels e Valladares (2009). 

 

Assim sendo, a empresa passa a deliberar sobre qual a estratégia mais adequada ao mix 

de marketing – adaptação ou padronização (ENGELS; VALLADARES, 2009). 

 

2.2.1 Segmentação e Posicionamento no Mercado Internacional 

 

Myers (1996) destaca que os segmentos dos mercados consistem em grupos de pessoas 

ou organizações que são similares em termos de como eles respondem a um mix de marketing 

particular ou que sejam significativos para propósitos de planejamento de marketing. O objetivo 

base da segmentação é identificar subgrupos de consumidores ou potenciais consumidores que 

se espera que responderiam de forma similar para determinado mix de marketing 

(produto/serviço, preço, promoção e distribuição). 

De acordo com Kotabe (2000), no marketing global, a segmentação de mercado torna-

se especialmente importante, dada a ampla divergência nas necessidades e preferências dos 

consumidores interfronteiras.  

Para segmentar o mercado, as organizações devem definir o mercado que se pretende 

alcançar, e depois de identificar o segmento do mercado, as organizações, devem traçar as 
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melhores estratégias de adaptação às necessidades específicas, para elaborar o plano de 

marketing que integra as quatro variáveis do mix de marketing: produto, preço, distribuição e 

comunicação. Sendo assim, no quadro 6 é representado os conceitos de segmentação do 

mercado. 

 

Quadro 6 – Conceitos de segmentação do mercado 
 

Conceitos  Referências 

Segmentação de mercado é o processo de partição de um mercado em grupos de 

empresas que têm solicitações e preferências relativamente similares quanto às 

ofertas de mercado. 

Anderson, Narus (2003, p. 

45)  

 

Segmentação de mercado é o processo pelo qual um mercado é dividido em 

conjuntos distintos de consumidores com necessidades e características similares 

que os levam a responder de formas similares a uma oferta particular de produto 

e programa de marketing estratégico.  

Boyd, Walker e Larréché 

(1998, p. 171)  

 

Tecnicamente, segmentação significa o agrupamento de clientes similares. 

Estatisticamente, a meta é minimizar a variância intragrupo (criar grupos 

suficientemente homogêneos) e maximizar a variância intergrupos (criar grupos 

diferentes entre si). 

Michel, Naudé, Salle e 

Valla (2003, p.170)  

 

Definimos segmentação como sendo a concentração consciente e planejada de 

uma empresa em parcelas específicas de seu mercado. O que queremos enfatizar 

nesta colocação é que a empresa opta voluntariamente por concentrar todos os 

seus esforços de marketing em determinados segmentos de mercado, 

possivelmente abandonado outros segmentos, mesmo que constituam potencial. 

Richers e Lima (1991, p 

16)  

 

Fonte: adaptado de Moraes (2009). 

 

Vale ressaltar que as organizações devem utilizar a segmentação de marketing 

internacional para o desenvolvimento da empresa. Segundo Churchill (2003) afirma que para 

os profissionais de marketing que ofereçam seus produtos em mais de um país, o processo inclui 

também a decisão de servir todos os países com um único composto de marketing ou adaptá-

los às necessidades e desejos de cada país. 

Neste sentido, o ambiente global deve ser analisado antes de uma empresa 

visar uma expansão para novos mercados geográficos. Por meio de 

segmentação do mercado global, as similaridades e diferenças dos clientes 

potenciais podem ser identificadas e agrupadas. Demografia, psicografia, 

características comportamentais e benefícios buscados são atributos comuns 

utilizados para segmentar os mercados mundiais. (KEEGAN, 2005, p. 169). 

 

2.2.2 Posicionamento  

Segundo Adcock (2000) defende que o posicionamento de produto é a criação, por 

um fabricante, de uma oferta de produtos destinada a satisfazer os desejos e as necessidades de 

um mercado-alvo específico.  
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Lima e Carvalho (2010) destacam que o processo para o posicionamento estratégico se 

dá por meio das seguintes etapas:  

 Segmentação de mercado – definição de grupos e escolha de grupos 

homogêneos de compradores.  

  Mercado-alvo – grupo homogêneo identificado  

 Atratividade do mercado (potencial)/Lucratividade – o mercado-alvo tem 

potencial 

  Posicionamento (diferenciação) – diferenciar o produto e posicioná-lo na 

mente do cliente (MYERS, 1996). 

 

2.2.3 Padronização 

Frequentemente nos deparamos com a discussão se as empresas do mercado 

internacional deveriam seguir a estratégia de marketing de padronização ou adaptação, e essa 

tem sido uma das mais importantes decisões a ser tomada pelas empresas do mercado 

internacional. É muito abrangente, pois é aplicada às empresas que estão iniciando seu comércio 

no exterior e também para aquelas já inseridas no mercado internacional, mas que desejam 

expandir sua abrangência (HISE; CHOI, 2004). 

Essas estratégias de marketing de padronização ou adaptação são como um dos quatro 

desafios mais importantes na internacionalização de empresas (CAVUSGIL; ZOU, 1994). Os 

outros seriam a segmentação e seleção de clientes, as diferentes maneiras de adentrar ao 

mercado internacional, rótulos e embalagens. 

Nesse sentido, para que as decisões de padronização sejam mais acertadas possível, é 

importante estar atentos a uma série de fatores que serão demostrados na figura 5. 
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Figura 5 – Fatores decisivos da padronização 

 
Fonte: adaptado de Hise e Choi, 2004.  

 

2.2.4 Adaptação do Mix de Marketing  

O sucesso dos mercados internacionais de marketing está ligado adaptação do composto 

mercadológico. 

Numa abordagem moderna e correta do termo marketing, abordam-se tanto os aspectos 

dos fornecedores de recursos necessários à empresa quanto também os resultados exteriores da 

atividade da empresa (YANAZE, 2011). Dentre os recursos necessários à empresa, Yanaze 

(2011) cita os créditos financeiros, mão de obra, materiais, informações e tecnologias. Já os 

resultados são expressos no que se conhece como composto de marketing: produtos, preço, 

distribuição e comunicação, cujas siglas em inglês origina o conceito conhecido como 4Ps: 

product (produto), price (preço), place (lugar de venda – distribuição) e promotion (promoção), 

desenvolvido na década de 1960 por Jerome McCarthy (YANAZE, 2011). 

É importante atentar para o fato de que os elementos do composto de marketing devem 

ser abordados conjuntamente dentro da estratégia de marketing, uma vez que a gestão de 

marketing deve criar uma consciência empresarial de completa adequação ao mercado, sendo 

o marketing “um roteiro de administração voltado para a máxima integração de uma empresa” 

(YANAZE, 2011). A partir desta abordagem, Yanaze (2011) propõe a teoria dos 3 Puts: inputs, 

throughputs e outputs, propondo que marketing é um processo sistêmico que integra todas 

atividades da empresa voltadas para estimular o consumo. 

Variáveis 
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cada um dos elementos do composto 
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entre produtos, serviços e empresas.
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Neste sistema, é na fase de outputs que os 4Ps surgem como resultados deste processo, 

ou seja, os 4Ps compõem os outputs do modelo 3 Puts. Muito embora os 4Ps devam ser geridos 

em conjunto, Kotler (2005, p. 25) afirma que “o produto é o principal elemento na oferta ao 

mercado”. 

Bens tangíveis ou produtos constituem a maior parte do esforço de produção 

e marketing da maioria dos países [...]. Nos países em desenvolvimento, os 

bens – principalmente alimentos, commodities, itens de vestuário e habitação 

– são o sustentáculo da economia. (KOTLER, 2000, p. 25). 

 

 As estratégias de marketing são o método que permite alcançar os objetivos de 

marketing e estão ligadas aos elementos do mix de marketing: produto, preço, promoção e 

distribuição (WESTWOOD, 2006). Nesse sentido para cada estratégia há um conjunto de 

planos de ação que podemos definir no quadro 7. 

Quadro 7 – Estratégias do mix de marketing 
 

Produto  Preço  Distribuição  Comunicação  

Alterações de portfólio/mix de 

produtos. 

Eliminar, adicionar ou alterar 

produtos. 

Alterar o design, qualidade ou 

desempenho. 

Consolidação/estandardização. 

Alterações de 

preço, termos ou 

condições para 

grupos de produtos 

específicos em 

segmentos de 

mercado 

particulares. 

 Políticas de 

“skimming” (preço 

alto). 

Políticas de 

penetração (preço 

baixo). 

Políticas de 

desconto. 

Alterações da força de 

vendas da organização. 

Alterações na 

publicidade ou nas 

vendas. 

Alterações na política de 

relações públicas. 

Aumentar/diminuir a 

cobertura da exposição. 

Distribuição. 

Alterações nos 

canais. 

Melhoria no 

serviço. 

Fonte: adaptado de Westwood (2006). 

 

Assim, podemos concluir que os elementos que compõem o mix de marketing são de 

fundamental importância dentro de uma organização. 

 

2.2.5 O Modelo 3 PUTS 

Yanaze (2011) propõe que o consumo é a causa primária ao mesmo tempo em que é o 

efeito final pretendido pelo marketing. Desta forma, ele aponta como “condição indispensável” 

o perfeito entrosamento e a adequação de todo o processo sistêmico em que se constitui a 
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empresa. Esse processo sistêmico integra toda a empresa na estratégia de marketing, segregando 

suas atividades em três etapas já citadas anteriormente: inputs, throughputs e outputs. 

Os inputs correspondem às atividades que incorporam elementos à organização, 

elementos esses que devem viabilizar suas operações, ou seja, são recursos necessários ao 

funcionamento da empresa, compreendendo fornecedores e fontes de informação. Os elementos 

de entrada compreendem o capital, a mão de obra, a infraestrutura, os equipamentos, os 

insumos, a matéria-prima, as informações e a tecnologia. 

Já os throughputs compreendem os processos, políticas, cultura e clima organizacional 

e indicam a maneira como os inputs são trabalhados e transformados internamente pela 

empresa. 

Por fim, os outputs são os resultados deste processo, exteriorizados pela empresa e que 

a mantêm integrada ao mercado. São compostos do mix de marketing ou 4Ps: produto, preço, 

distribuição e comunicação. A figura 5, abaixo, apresenta o fluxograma sistêmico de uma 

empresa, proposto por Yanaze (2011). 

 

Figura 6 – Fluxograma sistêmico de uma empresa 
 

 

Fonte: Yanaze (2011, p. 55). 

THROUGHPUTS 
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2.2.6 Adaptação do Produto  

Quando se pretende definir o produto, deve-se levar em consideração o seu 

posicionamento. Kotler (2005) afirma que o cliente pode julgar o produto a partir de três 

elementos básicos: características e qualidade do produto, mix e qualidade dos serviços e preço 

apropriado. 

Yanaze (2011) propõe que antes de se definir produto é importante “estabelecer sua 

função no atendimento das necessidades existentes no mercado”, visto que eles devem 

satisfazer os desejos do consumidor.  

Produtos têm atributos tangíveis e intangíveis, sendo os tangíveis caracterizados por 

poderem ser tocados e sentidos, ou seja, têm existência material, enquanto os intangíveis 

equivalem essencialmente aos serviços ou percepções que o cliente tem dos benefícios ou 

valores agregados aos produtos. São as atenções nos atributos intangíveis agregados ao produto 

e percebidos pelo cliente que podem deixar o produto diferenciado em relação ao concorrente 

(HONORATO, 2004). 

Desta forma, as empresas devem elaborar a oferta de seus produtos buscando atender 

aos cinco níveis de hierarquia de valor para o cliente (KOTLER; KELLER, 2012). Partindo do 

nível mais fundamental, que é o benefício central que se pretende atender, até o nível de produto 

potencial, em que se busca visualizar as perspectivas futuras do mercado, no sentido de antever 

os desejos dos consumidores que deverão ser atendidos gradativamente pelas estratégias de 

marketing. A figura 6 abaixo apresenta a relação entre estes cinco níveis de produto. 

 

Figura 7 – Cinco níveis de hierarquia de valor para o cliente 

 

Fonte: Kotler e Keller (2012). 
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Quadro 8 – Hierarquia de valor para o cliente 
 

Nível Definição Exemplo 

Benefício central É o serviço ou benefício fundamental que o cliente 

está de fato comprando. 

Num hotel o hóspede compra 

‘descanso e pernoite’. 

Produto básico O benefício central é transformado em um produto 

básico. 

No hotel: cama, banheiro e 

toalhas. 

Produto esperado Conjunto de atributos e condições que os 

compradores normalmente esperam ao comprá-lo. 

No hotel: cama limpa, toalhas 

novas. 

Produto ampliado Excede às expectativas do cliente. É nesse nível que 

se dá a concorrência. Exige que se examine o sistema 

de consumo total do usuário: como o cliente obtém, 

utiliza, adapta e descarta o produto. Analisa os 

elementos valorizados pelos consumidores, tais 

como: embalagem, serviços, propaganda, sugestões 

ao cliente, financiamento, entrega e outros 

elementos. 

No hotel: acesso rápido à 

internet, flores frescas, check-in 

e check-out expressos. 

Produto potencial Abrange todas as ampliações e transformações 

possíveis pelas quais o produto pode passar no 

futuro. Neste nível, as empresas buscam maneiras 

totalmente novas de satisfazer seus clientes e 

diferenciar suas ofertas. 

 

Fonte: adaptado de Kotler (2005). 

 

A durabilidade e tangibilidade são atributos de classificação dos produtos que devem 

atender a estratégias de marketing diferentes (KOTLER, 2005). 

No quadro 9 abaixo, é apresentado o resumo da classificação dos produtos quanto à 

durabilidade e à tangibilidade. 

 

Quadro 9 – Classificação do produto quanto à durabilidade e à tangibilidade 
 

Classificação Definição Estratégia 

Bens não duráveis São bens tangíveis normalmente 

consumidos uma ou poucas vezes (como 

cerveja e sabão). São consumidos 

rapidamente e comprados com frequência. 

Torná-los disponíveis em muitos 

locais, ter uma margem de lucro 

pequena e anunciá-los maciçamente 

para induzir à experimentação e 

conquistar a preferência do 

consumidor. 

Bens duráveis São bens tangíveis normalmente usados 

durante um período de tempo (como 

geladeiras). 

Requerem mais vendas pessoais e 

serviços, trabalham com uma 

margem mais alta e exigem mais 

garantias do fabricante. 

Serviços São produtos intangíveis, inseparáveis, 

variáveis e perecíveis (corte de cabelo e 

serviços de telefonia, por exemplo). 

Exigem mais controle de qualidade, 

credibilidade de fornecedor e 

adaptabilidade. 

Fonte: adaptado de Kotler (2005). 
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Ainda, quanto ao produto, é importante citar o que Yanaze comenta a respeito do 

posicionamento. 

Posicionamento significa, assim, apresentar o produto ao mercado revestido 

das condições mais favoráveis para conquistar a preferência do consumidor. 

Caracteriza-se principalmente pela diferenciação, isto é, por uma série de 

qualidades e situações favoráveis que o distingam da concorrência e o 

coloquem em uma posição privilegiada. (YANAZE, 2011, P. 85) 
 

Yanaze reforça que ações da empresa em relação ao produto impactam na percepção do 

consumidor e, por isso, essas ações devem ser planejadas, incluindo decisões estratégicas 

relacionadas ao produto em si e à comunicação, mas também envolvendo a sua política de 

preço, o sistema de distribuição e sua marca, entre outros aspectos (YANAZE, 2011). 

 

2.2.7 Decisões de Produto 

Entender os processos de decisão por produtos requer a análise do mix de produtos. É 

necessário realizar a análise deste mix em termos de abrangência, consistência, extensão e 

profundidade. Mix de produtos ou portfólio ou, ainda, sortimento de produtos, segundo os 

apontamentos de Yanaze (2011) “engloba toda a gama de produtos que uma empresa ou 

organização oferece ao mercado, com possibilidade de aquisição ou consumo”. 

A abrangência corresponde às diferentes linhas de produtos. A consistência se refere à 

aderência entre as diversas linhas de produtos. A extensão analisa o número total de produtos 

que o mix apresenta, e a profundidade analisa a variedade de opções dentro de uma mesma 

linha. 

Entender a composição e as características do mix possibilita decidir sobre as estratégias 

de produto. Kotler (2005) e Yanaze (2011) apresentam as decisões de produto mais aceitas 

pelos teóricos e profissionais: extensão, modernização, promoção e redução. 

As decisões de modernização de linha podem ser detectadas pelos estrategistas em duas 

vertentes: a partir de uma obsolescência patente, causada pela deterioração ou depreciação do 

maquinário produtivo ou de uma obsolescência latente, motivada por demandas tecnológicas 

da concorrência ou do mercado consumidor. Promoção refere-se a vender, aumentar a 

participação de mercado, trabalhar o crossover dentro do mix de produtos oferecidos pela 

empresa, fortalecer a imagem da marca, gerando maiores margens de lucro. A redução de linha 

do produto pode ser feita em pequena ou larga escala, dependendo do tamanho do portfólio de 

produtos que a empresa oferece ao mercado consumidor (YANAZE, 2011). O quadro 10 abaixo 

apresenta um resumo das decisões de produto e suas estratégias. 
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Quadro 10 – Decisões do produto 
 

Decisões de produto Estratégias aplicáveis 

 

E
X

T
E

N
S

Ã
O

 

Mercado abaixo: lançamento de uma nova linha de produto de maior combate que a 

atual apresentando uma linha com preço mais baixo. Alinha-se com a necessidade de 

bloqueio estratégico do crescimento de concorrentes ou quando há estagnação ou 

declínio do mercado em que a empresa atua. 

Mercado acima: lançamento de uma linha de produto em uma faixa superior de 

mercado para obter mais crescimento, conquistar margens mais altas ou posicionar-se 

como uma fabricante de linha completa. 

Ampliação dupla: junção das duas anteriores, utilizada quando a empresa atua em 

segmentos médios de mercado. 

Complementação: busca pela complementação da linha de produtos quando se 

percebe que há alguma deficiência na gama de produtos da linha em questão. Dentre 

outras razões para a complementação está a busca por maiores lucros. 

 M
O

D
E

R
N

I 

Z
A

Ç
Ã

O
 

Obsolescência patente: causada pela deterioração ou depreciação do maquinário 

produtivo. 

Obsolescência latente: demandas tecnológicas da concorrência ou do mercado 

consumidor.  

O timing é essência para evitar a redução das vendas de produtos existentes ou a perda 

de vendas para os concorrentes. 

 P
R

O
M

O
Ç

Ã
O

  

Não implica aumentar ou reduzir o sortimento, mas desenvolver vendas, aumentar a 

participação no mercado, trabalhar o crossover dentro do mix de produtos oferecidos 

pela empresa, fortalecer a imagem da marca etc. 

 

 R
E

D
U

Ç
Ã

O
 

Também chamada de expurgos. É necessária a revisão periódica da linha para analisar 

a necessidade de cortes, identificando os itens fracos por meio de análise de vendas e 

custo. A redução pode ser requerida quando a capacidade de produção da empresa está 

comprometida ou a demanda está baixa. 

 

Fonte: Adaptado de Kotler (2005). 

 

2.2.8 Definição de Valor da Marca 

Segundo a American Marketing Association, a marca pode ser definida como sendo “um 

nome, termo, signo, símbolo ou desenho – ou uma combinação desses elementos – que deve 

identificar os bens e serviços de uma empresa ou grupo de empresas e diferenciá-los dos da 

concorrência. (CRESCITELLI; FIGUEIREDO, 2009). 
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Kotler (2005) afirma que marca é “uma promessa da empresa de fornecer um conjunto 

específico de características, benefícios e serviços de maneira uniforme para os compradores”. 

Segundo ele, “as melhores marcas oferecem garantia de qualidade 

As marcas criam valor para o cliente por meio de funções relacionadas à essência da 

marca que podem ser um símbolo reconhecido (facilitam a escolha) ou a redução do risco 

percebido pelo cliente (GONÇALVES; GARRIDO; DAMACENO, 2010).  

 

Quadro 11 – Níveis de significado da marca 
 

Significado Descrição Exemplo 

 

Atributos 

Uma marca traz à mente 

determinados atributos. 

A Mercedes sugere carros caros, 

bem fabricados, duráveis, de alto 

prestígio. 

Benefícios Os atributos devem ser 

transformados em benefícios 

funcionais e emocionais. 

O atributo ‘durável’ pode ser 

transformado em um benefício 

funcional: “Não precisarei 

comprar outro carro tão cedo”. 

Valores A marca diz algo sobre os valores 

da empresa 

A Mercedes simboliza alto 

desempenho, segurança e 

prestígio. 

Cultura A marca pode representar uma 

determinada cultura. 

A Mercedes representa a cultura 

alemã: organizada, eficiente, de 

alta qualidade. 

 

Personalidade  A marca pode projetar 

determinada personalidade. 

A Mercedes pode sugerir um 

chefe decidido (pessoa) ou um 

leão poderoso (animal). 

Usuário A marca sugere o tipo de cliente 

que compra ou utiliza o produto. 

Os carros da Mercedes têm mais 

chances de ser comprados por um 

alto executivo de 55 anos que por 

um balconista de 20. 

Fonte: Kotler (2005). 

 

A marca proporciona aos seus proprietários dois valores reais: valor mercadológico e 

valor econômico (YANAZE, 2011). O valor mercadológico está relacionado à imagem positiva 

da empresa e pode ser mensurado pelo nível de penetração do produto no mercado e de 

persistência na mente do cliente. 

Contudo, vale destacar o que afirma Yanaze (2011). A imagem positiva (da marca) [...] 

serve para embasar o crescimento de uma organização. 

Assim, a marca interage dinamicamente com o desempenho financeiro da organização, 

surgindo daí a importância de se geri-la em todos os seus estágios demonstrados no quadro 12. 
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Quadro 12 – Comportamento do consumidor em relação à sua percepção da marca 
 

Etapas Comportamento do consumidor 

1. Identificação da marca O consumidor associa um tipo de produto 

específico à marca. 

2. Aceitação da marca O consumidor considera essa marca específica 

como uma dentre as alternativas a serem 

consideradas. 

3. Preferência pela marca O consumidor considera a marca como a melhor e 

vai comprá-la, a menos que não a encontre no ponto 

de venda ou surjam ofertas especiais. 

 

4. Lealdade à marca O consumidor considera a marca como a melhor e 

comprará aquela ou nenhuma outra. 

Fonte: adaptado de Yanaze (2011). 

 

Segundo Kotler (2005), a criação e gestão da marca é a principal questão na estratégia 

de produto. Para o marketing, a gestão da marca é estratégica para construir vantagem 

competitiva sustentável (GONÇALVES; GARRIDO; DAMACENO, 2010). 

A marca agrega valor aos produtos e serviços, transcendendo sua função de identificá-

los (GONÇALVES; GARRIDO; DAMACENO, 2010). Citando Aaker (1992), Gonçalves, 

Garrido e Damaceno (2010), eles afirmam que “o valor da marca ou brand equity é o conjunto 

de ativos inerentes a uma marca registrada e a um símbolo, que é acrescentado (ou subtraído) 

do valor proporcionado de um produto ou serviço”. Penrose (1959) e Barney (1991) citados por 

Crescitelli e Figueiredo (2009) listam duas categorias de recursos estratégicos que, pode-se 

tratar por atributos que impactam o valor da marca: tangibilidade e intangibilidade. Embora o 

valor da marca seja calculado com base nos atributos tangíveis e intangíveis. Gonçalves, 

Garrido e Damaceno (2010), propuseram a lógica de que os serviços é que são o centro do valor 

da marca e não os produtos, visto que “os intangíveis, a intenção e o relacionamento é que são 

centrais”. 

 

2.2.9 Distribuição 

Keegan e Green (2000) explicam que antes de iniciar o processo de seleção dos canais 

intermediários, a empresa precisa identificar os mercados-alvo específicos, definir as metas de 

mercado em termos de volume, participação de mercado e margem de lucro, identificar os 

compromissos financeiros e de recursos humanos que serão utilizados na distribuição, 

identificar o controle, a extensão dos canais e as condições de venda. 
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Ainda seguindo essa linha de pensamento, a distribuição pode ser descrita como o 

conjunto de ações efetuadas pela empresa e/ou outras intermediárias para levar o produto até 

ao consumidor, sendo uma rede organizada de órgãos e instituições que em conjunto executam 

todas as funções necessárias para ligar os fabricantes aos consumidores-finais a fim de realizar 

a tarefa de marketing. A distribuição é uma variável muito importante no mix de marketing. 

Distribuição é fundamental para o sucesso de uma empresa, pois, mais do que oferecer os 

produtos, é preciso que o ponto de venda esteja preparado para receber os clientes: estrutura, 

atendimento, design. Tudo isso compõe um conjunto que pode estimular ou afastar o 

consumidor final. 

 

2.2.10 Preço 

Para o mix de marketing, no que tange ao preço para o mercado internacional, é um 

elemento crítico e complexo que as organizações enfrentam também oferecem receitas para a 

empresa. Assim, a estratégia de preço será voltada ao tipo de concorrência do mercado-alvo, 

aos custos e ao composto de marketing, às políticas do país e às reações dos consumidores 

frente ao preço. 

A estratégia adotada pela empresa é o conjunto de procedimentos planejado para que o 

serviço ou produto seja competitivo, além de avaliar as reações do consumidor ao preço. Nesse 

sentido, as estratégias de preços podem definir ou impedir o sucesso de uma organização no 

mercado externo. De acordo com Kotler e Armstrong (2003, p. 48), “preço é a quantidade de 

dinheiro que os clientes têm de pagar para obter um produto”. O preço é um elemento crucial 

do composto de marketing, assim, enquanto os outros componentes geram custos, o preço gera 

receita. 

Ainda nessa perspectiva, os autores Keegan e Green (2000) argumentam que muitas 

empresas que operam no mercado internacional não possuem uma formulação adequada de 

preço, muitas vezes utilizam uma abordagem muito mais simples como o método de margem 

sobre os custos. Assim, a política de preços varia de acordo com o estágio do ciclo de vida do 

produto e de concorrência do país. Para Wernke (2001, p. 126.), “a correta formação de preços 

de venda é questão fundamental para a sobrevivência e crescimento das empresas, 

independentemente do porte e de área de atuação”. 
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2.2.11 Comunicação 

A promoção é uma das mais importantes variáveis do mix de marketing, definida como 

o conjunto das atividades desenvolvidas pelas empresas para promover os seus 

produtos/serviços nos mercados-alvo. Ela contribui na diferenciação e no posicionamento de 

marca, sobretudo nos mercados onde o consumo é maior e o status do público é grande. 

Finalmente, vale lembrar a importância da relação da marca com a ética e 

responsabilidade social. Associações da marca a personalidades, por exemplo, pode tornar a 

marca mais confiável ou desacreditada, conforme for o comportamento da personalidade 

associada. Yanaze (2011) apresenta vários casos em que a proposta inicial de uma imagem de 

responsabilidade social foi abalada pelo comportamento posterior da personalidade na qual a 

marca foi associada. 

Segundo Kotler e Armstrong (2003), para que haja sucesso na comunicação entre a 

empresa e o cliente, é necessário um sistema de comunicação, a fim de transmitir uma 

mensagem clara, consistente e atraente sobre a empresa e seus produtos. 

Tendo em vista que a marca traz em si a característica de um contrato entre a empresa e 

o cliente, oferecendo garantia de qualidade, ações que quebrem essa relação de confiança 

podem abalar a credibilidade da marca e o consumo do produto. Nesse sentido, com alto padrão 

de exigência dos mercados internacionais, torna-se importante a empresa aproveitar o 

conhecimento e o aprendizado alcançados no mercado externo para assim melhorar o seu 

padrão em nível operacional e geral.  

Portanto, temas como a internacionalização e estratégias que servem de guia para 

entrada no mercado são aderentes para um estudo de empresas de países que estão partindo para 

esse processo.  

E, finalizando com a fundamentação teórica, há um empenho das empresas africanas na 

internacionalização para o mercado internacional. Neste sentido, a estratégia de redes de 

relacionamento também é um fator fundamental nesse processo. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, o objetivo é apresentar os procedimentos metodológicos da pesquisa que 

nortearam a realização da investigação. O presente estudo resulta de uma pesquisa qualitativa 

e exploratória, pois procura descrever e aprofundar o fenómeno dentro do seu contexto. Vários 

estudos sobre a internacionalização das empresas têm sido feitos no mundo inteiro, porém sabe-

se pouco sobre a inserção de empresas angolanas, ou seja, pelo fato de gestores angolanos terem 

focado no mercado doméstico.  

Lakatos e Marconi (1991, p. 155) corroboram que a metodologia da pesquisa é: “[...] 

um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento 

científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades 

parciais” e que se classificam em pesquisa bibliográfica, qualitativa, descritiva e de campo.  

A seguir será apresentado detalhadamente o procedimento metodológico que norteou 

este estudo no quadro 13.  

 

Quadro 13 – Percurso metodológico da dissertação 

 

Item  Descrição  

Relevância  Contemporânea  

Abordagem  Qualitativa  

Natureza da pesquisa  Exploratória  

Método da pesquisa Estudo de caso único  

Coleta de dados  Entrevista em profundidade  

Análise do caso estudado  Análise de conteúdo  

Fonte: elaborado a partir de Yin (2010) 

 

3.1 QUANTO À ABORDAGEM  

 

Para esta pesquisa, adotou-se a abordagem de investigação qualitativa com o objetivo 

de proporcionar uma melhor visão e compreensão do problema levantado, pois busca explicar 

uma dada realidade social (VIEIRA; RIVERA, 2012), assim para entender melhor este 

movimento da realidade do nosso estudo que é a internacionalização de empresas africanas. E 

de caráter exploratória.  
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O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso, que é um dos métodos de pesquisa 

qualitativa utilizado no campo das ciências sociais aplicadas. Para Richardson (1999, p. 102), 

o objetivo fundamental da pesquisa qualitativa não reside na produção de opiniões 

representativas e objetivamente mensuráveis de um grupo; está no aprofundamento da 

compreensão de um fenômeno social por meio de entrevistas em profundidade e análises 

qualitativas da consciência articulada dos atores envolvidos no fenômeno. 

Seguindo essa linha de raciocínio, Godoy (2010) explica que a pesquisa qualitativa “é 

um conceito ‘guarda-chuva’, que abrange várias formas de pesquisa e nos ajuda a compreender 

e explicar o fenômeno social com o menor afastamento possível do ambiente natural”. Nesse 

sentido a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como a fonte direta de dados e o 

pesquisador como instrumento fundamental.  

Nesse aspecto, ao que tudo indica, a pesquisa citada é a mais pertinente para a realização 

do presente estudo, para entender o fenômeno que é a internacionalização de empresas africanas 

e as estratégias de marketing, completando com o estudo de caso e as entrevistas. A abordagem 

qualitativa tem como preocupação fundamental o estudo e a análise do mundo empírico em seu 

ambiente natural. Nessa abordagem, valoriza-se o contato direto e prolongado do pesquisador 

com o ambiente e a situação que está sendo estudada. Para tanto, o pesquisador vai a campo 

buscando “captar” o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, 

considerando todos os pontos de vista relevantes. E ainda, completando com o estudo de caso 

a pesquisa citada parece adequado para atingir os objetivos da pesquisa.  

Segundo Haghette (2001), as observações qualitativas representam indicadores 

importantes do funcionamento complexo de estruturas e organizações. 

Já Poupart (2008) explica que a entrevista qualitativa é importante por três razões: (a) 

permite a exploração em profundidade do entendimento dos atores sociais e é considerada 

indispensável para a compreensão das condutas sociais; (b) permite compreender e conhecer 

internamente dilemas e questões enfrentados pelos atores sociais e; (c) permite acesso 

privilegiado à experiência dos atores.  

Merriam (1998) descreve três características que devem estar presentes em qualquer 

pesquisa de abordagem qualitativa, são elas: (a) a compreensão de um fenômeno em seu 

ambiente natural; (b) a presença de pesquisa de campo; (c) o resultado do trabalho como 

documento descritivo. Esta pesquisa não foi diferente daquilo que foi mencionado pela autora 

e as três características foram contempladas. 
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3.2 QUANTO À NATUREZA 

 

Quanto à natureza, o estudo pode ser classificado como exploratório, pois busca 

“proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explícito” (GIL, 

2002, p. 41). Isto é, analisar profundamente as estratégias de marketing utilizadas pela empresa 

do setor de bebidas e alimentos no processo de internacionalização. 

Ainda, de acordo com Gil (2007), ele ressalta que a grande maioria dessa pesquisa 

envolve) levantamento bibliográfico; b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema pesquisado; e c) análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

Oliveira (2011) afirma que a pesquisa exploratória é usada em casos em que é necessário 

definir o problema com maior precisão. O seu objetivo é prover critérios e compreensão. Tem 

as seguintes características: informações definidas ao acaso e o processo de pesquisa flexível e 

não estruturado. A amostra é pequena e não representativa, e a análise dos dados é qualitativa. 

A finalidade da pesquisa exploratória é avaliar pressupostos e, com o apoio das conclusões do 

estudo em curso, sugestões e discussões relevantes para estudos futuros. 

 

3.3 MÉTODO DA PESQUISA  

 

O método da pesquisa utilizada foi o estudo de caso aprofundado em um único caso, 

com o objetivo obter uma riqueza maior de informações e centrar na pesquisa em que foram 

analisadas as estratégias de marketing da empresa angolana Refriango em sua atuação em 

mercados internacionais. Segundo Yin (2010), para uma determinada pesquisa ser caracterizada 

como um estudo de caso, há três condições básicas para atender: 

 

Quadro 14 – Condições básicas para estudo de caso 

Questão de Pesquisa  ‘Como?’ ou ‘por quê?’ 

Exigências de controle de eventos 

comportamentais  

Não  

Foco em eventos contemporâneos  Sim  

Fonte: Yin (2010). 
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O estudo de caso é um dos métodos de pesquisa qualitativa utilizado no campo das 

Ciências Sociais Aplicadas, campo em que a gestão de pessoas está inserida. Optou-se por 

estudo de caso único exploratório ao se referir a uma única organização e por ser considerado 

como uma “investigação empírica que busca estudar um fenômeno contemporâneo em 

profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno 

e o contexto não são claramente evidentes” (YIN, 2010, p. 39). Para o autor, o estudo de caso 

permite analisar um fenômeno particular específico e explicar as suas especificidades. Já para 

Eisenhardt (1989), é geralmente utilizado para estudar temas pouco explorados e este analisa 

os aspectos positivos e fraquezas do estudo de caso, tendo em vista contribuir com as pesquisas 

relacionadas ao campo das ciências sociais.  

O caso abordado é a internacionalização de uma empresa angolana do setor de bebidas 

e alimentos, o método de investigação escolhido foi o estudo de caso, porque atende a diversas 

caraterísticas desta pesquisa, como o fato de se tratar de um estudo qualitativo exploratório, e 

obter uma visão mais abrangente do problema em estudo e de se estar a analisar um processo 

ainda em curso, bem como a natureza do problema ser adequada ao uso deste método. 

Para Godoy (2010, p. 144), “o estudo de caso favorece o engajamento do pesquisador 

com o cotidiano da administração, propiciando uma compreensão profunda e ao mesmo tempo 

ampla e integrada à realidade das organizações”. Outrossim, espera-se que este estudo de caso 

de internacionalização das empresas africanas traga contribuições aos problemas da prática e o 

apoio em nível empresarial e acadêmico. 

Cita Flyvbjerg (2006) que a abrangência a partir de um caso é possível, já que o que 

define a qualidade das proposições apresentadas é a profundidade com a qual o fenômeno é 

analisado. Nessa perspectiva, Yin (1986) corrobora que os estudos de casos podem colaborar à 

medida que há a geração de proposições teóricas, o que o autor denomina generalização 

analítica. Já Eisenhardt (1989) defende que a generalização teórica ou analítica depende de um 

protocolo minucioso que visa garantir que as considerações finais possam ser extrapoladas para 

analisar o fenômeno em questão em cenários distintos. Nesse sentido, este estudo buscou definir 

o caso e fazer as escolhas metodológicas com rigor para seguir os procedimentos adequados. 

Quanto às vantagens do estudo de caso, Gil (2010, p. 119) argumenta que com 

frequência poderá sofrer alterações na etapa seguinte, de forma flexível, mas em consenso com 

a etapa anterior. Porém, “os estudos de caso executados com rigor requerem a utilização de 

fontes documentais, entrevistas e observações”. 

Outra vantagem é que o estudo de caso proporciona um estímulo frente às novas 

descobertas (EISENHARDT, 1989), pois ao “centrar atenção no estudo intensivo de caso, o 
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investigador não se restringe a um limitado conjunto de variáveis, o que lhe dá oportunidade de 

encontrar variáveis e relações não imaginadas” (GODOI; BANDEIRA-DE-MELO; SILVA, 

2010, p. 131). 

 

3.4 COLETA DE DADOS  

 

As técnicas de coleta de dados são um conjunto de regras ou processos utilizados por 

uma ciência, ou seja, corresponde à parte prática da coleta de dados (LAKATOS; MARCONI, 

2001). Quanto à coleta de dados, Yin (2010) cita que podem ser realizadas a partir de seis fontes 

de evidências: documentos, registros em arquivos, entrevistas, observação direta, observação 

participante e artefatos físicos. Gil (2010) afirma que a entrevista pode ser entendida como 

técnica que envolve duas pessoas numa situação face a face em que uma delas formula questões 

e a outra responde. 

Neste estudo de caso, a técnica de coleta de dados utilizada para a construção da 

dissertação foi a entrevista em profundidade, baseada em roteiro de entrevista semiestruturada 

e coleta de documentos. A entrevista em profundidade permite uma maior interação entre 

entrevistado e entrevistador, resultando numa discussão rica em informações. Para Godoi, 

(2010), a entrevista em profundidade é um tipo de entrevista na qual o objeto de investigação 

está constituído pela vida – experiências, ideias, valores e estrutura simbólica do entrevistado. 

Foram feitas também pesquisas aprofundadas no website da empresa, relatórios e documentos.  

Ademais, a técnica de coleta de dados utilizada para a pesquisa foi por meio de 

entrevistas semiestruturadas e com os blocos temáticos, com embasamento teórico e com os 

objetivos do trabalho. Assim, as entrevistas em profundidade foram feitas com dois 

responsáveis pela empresa, considerando-se certa limitação pela incompatibilidade de horários 

de agendas entre as pessoas entrevistadas e a pesquisadora. Assim, foram indicados dois 

profissionais pela empresa para serem entrevistados, da área de mercados internacionais, no 

mês de fevereiro/17, com os horários sugeridos pelos entrevistados e em dias diferentes, de 

maneira a deixá-los mais confortáveis, para que se sentissem estimulados para compartilhar 

fatos, opiniões e sentimentos acerca das questões abordadas, facilitando que as conversas nas 

entrevistas se tornem mais consistentes. As entrevistas foram gravadas, com a autorização dos 

entrevistados, e, posteriormente transcritas para análise e elaboração do estudo de caso. Outras 

fontes de evidências vieram da análise de documentos e relatórios. 
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Foram feitas também anotações sobre as respostas e informações fornecidas pelos 

entrevistados. Após as entrevistas, a pesquisadora escutou novamente as gravações, 

pausadamente, para complementar as transcrições das entrevistas de maneira que não fossem 

esquecidas informações úteis para a consecução do objetivo do estudo. 

Assim, para responder as inquietações levantadas na problemática da investigação, 

procedeu-se à análise das informações fornecidas pelo site oficial da empresa, por meio da 

técnica de análise de conteúdo, que contribuiu de forma decisiva para que o trabalho fosse uma 

realidade. Nesse sentido, as informações obtidas através de entrevistas foram comparadas e 

integradas com os documentos e site da empresa, procurando assim fazer a triangulação de 

dados diferentes, visando melhorar a confiabilidade ou identificar possíveis contradições de 

informação. 

Por outro lado, também foram analisados alguns artigos publicados e trabalhos 

acadêmicos nacionais e internacionais que ajudaram a satisfazer muitas inquietações suscitadas 

durante a pesquisa documental e até mesmo omissões detectadas nos documentos 

especializadas da empresa. 

Para a realização das entrevistas e seguindo as recomendações de Yin (2006), para que 

o pesquisador seja criterioso na elaboração de seu planejamento, foi desenvolvido um protocolo 

de pesquisa (Apêndice), que norteou as entrevistas e observações. 

Os entrevistados da empresa pediram para que os nomes não fossem divulgados, então 

se optou por classificá-los em A e B. Sendo assim, a seguir podemos observar os perfis dos 

entrevistados da empresa como consta no quadro 15. 

 

Quadro 15 – Perfis dos profissionais entrevistados da Refriango  
 

NOME  CARGO IDADE Tempo na 

empresa  

Tempo no 

cargo  

Tempo de 

entrevista  

A Coordenador de 

Comunicação Institucional 

29 4anos 4 anos 3: 40: 11 

B Técnico de Mercados 

Internacionais 

37 8 anos 7 anos 3: 20 :58  

Fonte: elaborado pela própria autora. 
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3.5 CRITÉRIOS DA ESCOLHA DA UNIDADE DE ANÁLISE 

 

A escolha das unidades de análise teve como base os conceitos de Yin (2006) que 

orientam para o modelo do estudo de caso o uso das unidades em um mesmo contexto. 

A unidade de análise foi a empresa estudada, com o propósito de responder o problema: 

Como uma empresa do setor de bebidas e alimentos angolana buscou se adaptar em relação à 

sua estratégia de marketing durante o processo de internacionalização de sua marca em 

Portugal. E, assim, para obter mais informações sobre o funcionamento das estratégias da 

empresa, foi necessário o estabelecimento de critérios para a escolha da organização. 

Os critérios utilizados para a seleção da organização do presente estudo estão descritos 

na tabela como podemos verificar a seguir: 

 

Quadro 16 – Critérios para seleção da empresa pesquisada 
 

Localização  Angola-Luanda  

Área de Atuação  Bebidas e Alimentos 

Porte  Grande 

Fonte: adaptado de Flick (2009). 

 

3.6 CATEGORIAS 

 

A técnica de análise de dados na pesquisa qualitativa são as interpretações de dados 

em que pesquisador pode utilizar a codificação do material com o intuito de auxiliar na 

construção. Nesta perspectiva, o processo de categorização deve ser entendido em sua essência 

como um processo de redução de dados, representando o resultado de um esforço de síntese de 

uma comunicação, destacando neste processo seus aspectos mais importantes 

(OLABUENAGA; ISPIZÚA, 1989). Depois de coletados os dados, eles foram classificados em 

categorias que veremos mais para frente. 

Com vistas a responder ao problema e aos objetivos que a pesquisa de dissertação de 

mestrado se propôs, os dados coletados previamente foram analisados, por meio da análise de 

conteúdo, que, conforme Bardin (2011), consiste no desmembramento do texto em categoriais 

agrupadas analogicamente. A opção pela análise categorial se respalda no fato deque é a melhor 

alternativa quando se quer estudar valores, opiniões, atitudes e crenças, por meio de dados 

qualitativos. Portanto, a interpretação dos dados se deu pelo método análise de conteúdo, 

respaldada pelas observações in loco. O processo de formação das categorias se concretizou da 
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forma prevista por Bardin (1977). Após a seleção do material e a leitura flutuante, a exploração 

foi realizada por meio da codificação. A codificação se deu em função da repetição das palavras, 

que, uma vez triangulada com os resultados observados, foram constituindo-se em unidades de 

registro, para então efetuar-se a categorização progressiva.  

Sendo assim, podemos entender que a análise de conteúdo pode ser caracterizada como 

um conjunto de técnicas utilizadas para realizar a análise de comunicações, como transcrições, 

entrevistas e outros, e emprega procedimentos objetivos e sistemáticos para encontrar o 

conteúdo da mensagem em análise (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011). O método consiste 

basicamente em relacionar a frequência da citação de alguns temas, ideias ou palavras de um 

texto para mensurar o peso atribuído a um determinado assunto pelo seu autor (FLICK, 2009). 

A técnica de análise de conteúdo é composta de três etapas: 1) pró-análise, 2) exploração do 

material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação (BARDIN, 2011). Para Gibbs 

(2009), a codificação é a maneira como o pesquisador define os dados de análise e estes se 

referem à identificação e aos registros de um ou vários pedaços de textos como partes que 

exemplificam a mesma ideia teórica. 

Para cada uma dessas categorias procedeu-se a uma descrição detalhada da situação, 

para a descrição do setor de atuação da empresa angolana Refriango. 

 

Quadro 17 – Categorias de análise 
 

Categorias (Blocos) Descrição da categoria 

Bloco I – O processo de 

internacionalização para Portugal 

Nesta categoria será verificado como a empresa deu início ao 

processo de internacionalização para o mercado português. O 

processo de internacionalização exige um plano de decisões, 

entre elas destaca-se a seleção do país, modos de entrada para 

os mercados.  

Bloco II –Adaptação da estratégia 

de marketing 

Na categoria adaptação estratégica serão observadas as 

estratégias que a empresa utilizou nesse processo para o 

mercado internacional, referentes à estratégia de padronização e 

estratégia de adaptação do mix de marketing e de outras 

variáveis de estratégia. 

Bloco III – Fatores que 

facilitaram a internacionalização 

Nessa categoria serão verificados os fatores que estão na base 

que facilitaram a empresa na internacionalização. 

Bloco IV – Fatores que 

dificultaram a internacionalização 

Serão verificados nessa categoria os fatores que dificultaram o 

processo de internacionalização. 

Bloco V – Conclusão e resultados 

da internacionalização 

Na categoria de resultados da internacionalização, serão 

observados os principais resultados que a empresa obteve nesse 

processo de internacionalização. 

Fonte: elaborada pela autora. 
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3.7 MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

Segundo Telles (2001), a matriz de amarração é formada por uma estrutura matricial, 

que compara as decisões e definições de pesquisa. A seguir é apresentada a matriz de amarração 

deste trabalho.  

 

Quadro 18 – Matriz de amarração 
 

Questões da 

pesquisa 

Objetivo geral da 

pesquisa  

Objetivos 

específicos 

Fundamentação 

teórica 

Levantamento 

dos dados  
Como uma empresa 

do setor de bebidas e 

alimentos angolana 

buscou se adaptar em 

relação à sua 

estratégia de 

marketing durante o 

processo de 

internacionalização 

de sua marca em 

Portugal? 

Analisar o processo 

de 

internacionalização 

de uma empresa do 

setor de bebidas e 

alimentos angolano 

para Portugal e a 

adaptação das 

estratégias de 

marketing. 

a) Verificar o 

processo de 

internacionalização 

(entrada da empresa 

estudada) no 

mercado português 

e aliança 

estratégica. 

(Johanson e Vahln 

1977; Ibeh 2012; 

Johanson e Vahln 

2009) 
 

b) verificar a 

estratégia de 

posicionamento de 

marketing e as 

adaptações do mix 

de marketing da 

empresa estudada. 

(Yanaze, 2011) 
 

c) Analisar os 

fatores que 

facilitaram o 

processo de 

internacionalização. 

(Sina, 2008) 
 

d) Analisar os 

fatores que 

dificultaram a 

internacionalização. 

(Schmidt e Hansen, 

2017) 
 

e) Verificar os 

principais 

resultados do 

processo de 

internacionalização. 

(Craig Douglas, 

2010). 

a) Internacionalização 

de empresas: 

Johanson; Vahln 

(1977); 

Ruzzier; Hisrich; 

Antoncic (2006);  

Cintra; Mourão 

(2005);  

Ibeh (2012); 

Amankwah-Amoah 

(2014); 

Krüger, R. e Strauss, 

I. (2015). 

 

 

Alianças estratégicas: 

Douglas e Craig 

(2010); 

Johanson; Vahlne  

(1977); 

Root (1994). 

 

b) Estratégia de 

marketing e 

posicionamento:  

Cateora Graham, 

(2001); 

Lambin, (2000); 

Keegan, (2005); 

Kotabe (2000); 

Myers (1996); 

Yanaze, (2011); 

Kotler (2005); 

Kerin et al. (2008); 

Krüger, R. e Strauss, 

I. (2015). 

 

 

Abordagem da  

pesquisa 

qualitativa  

 

Natureza da 

pesquisa 

(exploratória) 

 

Método da 

pesquisa 

(estudo de caso 

único) 

 

Coleta de dados 

(entrevista em 

profundidade, 

baseada em um 

roteiro 

semiestruturado) 

 

Análise do caso 

estudado 

(análise de 

conteúdo) 

Fonte: elaborada pela autora. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DO CASO ESTUDADO 

 

Neste capítulo, será abordado o estudo de caso que compreende a caracterização da 

empresa pesquisada, a prática realizada pela empresa e a análise e discussão dos dados obtidos, 

juntamente com a comparação da teoria estudada no referencial teórico, de acordo com o 

levantamento feito na empresa e de como a empresa utiliza o processo de estratégias de 

marketing para internacionalizar a sua marca nesse mercado tão dinâmico e competetivo. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA REFRIANGO 

A Refriango é uma empresa de bebidas angolana instalada em Kikuxi, ao sul de Luanda, 

que atua no mercado africano desde 2005, com um portfólio que inclui águas, sucos, 

refrigerantes, energéticos e bebidas alcoólicas.  

A origem da Refriango se deu há mais de duas décadas com a criação de uma empresa 

de comercialização e distribuição de produtos alimentares e bebidas. A unidade fabril da 

Refriango, localizada em Kikuxi, a sul de Luanda, é um complexo industrial de 42 hectares, e 

composta de 4 mil trabalhadores, e com um portfólio de 15 marcas, algumas das quais líderes 

de mercado nos segmentos em que atuam, sendo que os refrigerantes Blue, a água Pura, os 

sumos Nutry e Tutti e a água tônica Welwitschia, que são top de vendas nas suas categorias no 

mercado angolano. Com capacidade de produção de 1,9 milhão de litros ao ano. Em 2002, foi 

colocada a primeira pedra para a construção da unidade fabril para a produção de refrigerantes, 

que seria inaugurada em 2005. O conhecimento profundo de mercado e a evolução positiva da 

economia fez com que a produção de bebidas se tornasse a única atividade da empresa, o que 

permitiu que o negócio prosperasse. Os sucessos acumulados ao longo dos anos demonstram a 

capacidade da Refriango em ultrapassar barreiras, concretizar projetos inovadores e afirmar a 

liderança nos mercados em que atua. A Refriango é hoje uma referência e um exemplo de 

excelência em nível internacional (ANGOLABELA, 2017).  

É o respeito, pelo consumidor e pela qualidade dos produtos, que tem norteado a atuação 

da Refriango e que faz dela uma empresa de sucesso, como líder destacada no mercado de 

bebidas em Angola, e como uma das maiores referências do continente (WAYFIELD, 2017). 

Assim, a Refriango tornou-se a primeira empresa angolana de produtos de grande 

consumo a iniciar atividade de exportação para outros mercados, com uma dinâmica de 

internacionalização pioneira, conquistando Moçambique, Namíbia, Congo-Brazzaville, 
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Zâmbia, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Nigéria, África do Sul, República Democrática 

do Congo, no continente africano, e Portugal. E tem frutas tipicamente africanas: Blue 

Tamarindo, Limão, Coco, Laranja, Maracujá, Limão-gengibre, Ananás, Coco-ananás, Tropical 

Morango. E a primeira exportação no mercado africano foi para o país da Namibia devido à 

proximidade, tendo em conta que quando é proveniente de países africanos, a logisitca é um 

fator importante nesse processo. Assim, o mercado moçambicano representa cerca de 50%, no 

total do mercado internacional e Portugal cerca de 10%. Atualmente, o mercado internacional 

representa cerca de 2% no total das vendas da empresa.  

 

 

 
2002–Início do projeto da fábrica Refriango em Viana, Luanda. 

 

 

 

 

 

2005 –Inauguração da fábrica Refriango pelo primeiro-ministro e 

nascimento da marca mais emblemática, a Blue. 

 

 

2007 –Lançamento de três novas marcas: o suco Nutry, a água 

Pura e o chá gelado N´ice Tea. 
 

 

 

 

 

2009-2010– Implementação de mais marcas no portfólio da 

Refriango: Red Cola, Speed e Tutti. 

 

 

 

Figura 8 – Linha do tempo da empresa 
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2012-2014 – A Refriango apresenta novos produtos, embalagens e 

uma gama totalmente inovadora em Angola: Blue Polpa, Pura Sport, 

Rede Cola em latas Sleek. 

 

 

 

 

2015 – Lançamento do refrigerante Blue limão-gengibre para 

celebrar 10 anos do aniversário da marca.  

 
 

 

 

 

 

 
2016 – Inauguração da nova unidade fabril e a empresa reforça o seu 

portfólio com o lançamento da marca de cerveja Tigra. 

 

 

 

Fonte: Refriango (2017). 

 

A qualidade dos seus produtos é uma das principais bases do sucesso da Refriango. E 

uma decisão estratégica, de elevada importância, que visa à satisfação dos consumidores, 

clientes, colaboradores, fornecedores e sociedade envolvente, de acordo com os seus gostos e 

as suas necessidades nutricionais, sempre numa base de segurança alimentar. Las Casas (2011) 

corrobora que, para se diferenciar dentro de um mercado, a empresa precisa utilizar variáveis 

na diferenciação relacionadas com o produto, ser inovador. 

A empresa foi reconhecida internacionalmente por meio de prêmios de elevado 

prestígio. Podemos observar melhor as imagens no anexo, e a seguir teremos as descrições das 

certificações e os seus respectivos prêmios. 
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Quadro 19 – Certificações  
 

Certificação ISO 22000 

 

A certificação ISO 22000 é uma norma na área de gestão de sistemas 

de segurança alimentar. Demonstra o compromisso da Refriango para 

com os seus consumidores, garantindo a sua satisfação e confiança, 

bem como a transparência de todo o processo produtivo. 

Acreditação dos laboratórios  Acreditação para a realização de ensaios físico-químicos e 

microbiológicos, no âmbito da Norma ISO/IEC 17025. 

São realizadas análises mensalmente para testar a qualidade dos 

produtos desenvolvidos em conformidade com as normais 

internacionais e de acordo com os standards da legislação europeia, e 

o comprometimento da empresa para com os seus consumidores. 

Fonte: adaptado do Portal Refriango (2017). 

 

A qualidade dos produtos Refriango tem sido, ao longo dos últimos anos, reconhecida 

e prestigiada em nível internacional. Entre os prêmios de qualidade, destacam-se: 

 

 Monde Selection – International Institute for Quality Selections é um órgão 

internacional criado em 1960 e sediado na Bélgica, que tem por missão avaliar 

a qualidade dos produtos de grande consumo, por meiode um júri profissional e 

independente.  

 Melhor produto do ano SADC – A Comunidade para o Desenvolvimento da 

África Austral (SADC) atribui anualmente o Prêmio de Melhor Produto do Ano 

em Qualidade, perante outros países africanos, como África do Sul, Botswana, 

Moçambique, Zâmbia, entre outros. 

 Sabor do Ano –O prêmio Sabor é um selo que confere uma certificação de 

qualidade por meio de uma avaliação gustativa realizada por consumidores.  

Blue e Nutry são as marcas reconhecidas com essa distinção – Nutry uma vez, a 

Blue por dois anos consecutivos. 

 Superbrands – A Superbrands é uma organização internacional independente 

que se dedica à promoção de marcas de excelência, identificando e premiando 

aquelas que mantêm elevados padrões de qualidade que estão atuando acima da 

concorrência. Blue e Nutry são as marcas que, até agora, têm conquistado este 

prêmio (REFRIANGO, 2017). 
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4.1.1 Empresa Delta Cafés – Grupo Nabeiro  

 

Foi fundada em 1961 por Rui Nabeiro, num pequeno armazém de 50 m², duas bolas de 

torra com 30 kg de capacidade e três funcionários marcam o início desta marca. Em 1994 

tornou-se líder de mercado em Portugal, com uma quota de 42%. Tem 41 mil clientes diretos e 

3 mil funcionários 

É na metade dos anos 1970, que Delta Cafés se consolida: desenvolvimento de novos 

produtos e serviços de qualidade global. Em 1984, aconteceu a separação da atividade 

comercial pela empresa Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda., da atividade industrial, 

desenvolvida pela Nova Delta SA. Esse trajeto atinge o seu auge em 1998, quando da 

reorganização do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, altura em que são criadas 22 empresas, 

organizadas por áreas estratégicas para o reforço da principal atividade do grupo. (GRUPO 

NABEIRO, 2017). 

A Delta Cafés encontra-se presente em 35 países, por meio de Operações 

Diretas (Portugal, Espanha, França, Suíça, Luxemburgo, Angola, Brasil e China) e por meio 

de Operações Indiretas (EUA, Canadá, Moçambique, Cabo Verde, Alemanha, Holanda, 

Bélgica, Reino Unido, Polónia, Macau e Dubai). 

Hoje está presente com 18 departamentos comerciais espalhados pelo país e assume-se 

como o principal player no mercado internacional, valendo quase metade do faturamento fora 

de Portugal. 

Em Angola, é a empresa ANGONABEIRO que representa o Grupo desde 2000, atuando 

no mercado angolano na área do comércio e da indústria, com as marcas de café Ginga e Delta 

e os produtos Adega Mayor e Agrodelta, assim como os produtos provenientes de marcas pela 

Delta Cafés representadas, como a marca Vimeiro, Tetley, entre outras (PORTAL 

ANGONABEIRO, 2017).  

Seguiu-se em 2011 a entrada direta no Luxemburgo, em 2012 no Brasil, em 2015 na 

China e em 2016 a Suíça. 

E, assim, veio a acelerar a presença internacional, indo ao encontro da aposta estratégica 

neste pilar, como um dos mais importantes para o crescimento sustentado da organização 

(PORTAL NABEIRO, 2017).  
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BLOCO I - O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO PARA PORTUGAL (Estratégia 

de entrada no mercado português – Exportação Passiva até a subsidiária da empresa) 

 

Existem várias formas das empresas se inserirem no mercado internacional, dependendo 

dos ramos de atividade desenvolvidos por cada uma delas e das condições estabelecidas pela 

própria empresa. 

Assim como visto na fundamentação teórica e reforçando, a partir do momento em que 

se decide internacionalizar, compete à empresa optar pelos modos de entrada e estabelecimento 

que mais se adequam à sua realidade. Em termos de modos, existe uma grande variedade de 

escolhas tais como: exportações; formas contratuais (licenciamento, contratos de gestão, e 

alianças estratégicas, joint venture) (IDE) (ANDERSON e GATIGNON, 1986). Cada modo 

tem repercussões para a empresa em nível do controle sobre as operações, compromisso de 

recursos e disseminação dos riscos. 

A Refriango começou o processo de internacionalização para Portugal paulatinamente, 

conforme observado nas informações do executivo da empresa, a internacionalização para 

Portugal se deu em 2011, foi aí que a Refriango abraçou o desafio da internacionalização, por 

meio da marca Blue, a decisão do refrigerante se deu pelo sucesso da marca e número 

conquistado em Angola, e com a presença de um número elevado de vendas no continente 

africano, e a crescente importância da diáspora angolana residente em Portugal e também a 

ambição da empresa estar no maior número possível, que façam sentido para os produtos que 

são comercializados. Assim, a internacionalização para Portugal, onde reside 35 mil angolanos, 

que iniciou em 2011, teve o sabor tropical morango, até o momento com a tabela de 

encomendas, cerca de 25% das vendas, seguido do coco-ananás com 20%, maracujá com 14%, 

laranja com 10%, ananás com 9%, guaraná com 8,5%, limão com 7% e o sabor tamarindo com 

5,5% (REFRIANGO, 2017). 

Apesar da primeira entrada no mercado português ter sido há alguns anos e não ter um 

número de vendas esperadas, somente em abril de 2015 se verificou um crescimento melhor 

das vendas da marca, que aconteceu por causa da relação com o parceiro de distribuição, a Delta 

Cafés. Assim, neste espaço de tempo, a marca conseguiu alargar bastante a distribuição do 

produto e, pelas falas dos entrevistados, verificou-se o que têm sentido e que, do ponto de vista 

do consumidor, existe uma enorme predisposição à experimentação dos produtos. 

Acompanhando também “os consumidores de Angola”.  

Diante desta perspectiva, este bloco vai trabalhar o processo da internacionalização da 

empresa e reforçando o que vimos na fundamentação teórica alguns autores descritos no 

referencial teórico em que conceituam a categoria de internacionalização de empresas, tais 
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como Johanson e Wiedersheim (1975); Johanson e Vahlne (2009); Ibeh (2012), Sina (2008), 

explicam que a internacionalização é o desenvolvimento do plano estratégico de uma empresa 

para ascender no mercado externo. Ainda reforçando a categoria, no documento disponibilizado 

pela empresa, pode-se observar que o desenvolvimento de produtos inovadores, o crescimento 

contínuo e sustentado da empresa e a procura dos mercados externos por produtos diferenciados 

alavancaram empresa para iniciar o processo de internacionalização. 

No discurso do entrevistado B, é possível observar como foi a internacionalização da 

empresa. O entrevistado fala do processo em que a empresa esteve presente em países com 

maior proximidade geográfica e cultural, o primeiro país sul-sul foi na Namíbia, e esta fala da 

entrevista vai ao encontro dos pensamentos de Sina (2008). A autora afirma que, em termos de 

internacionalização, para as empresas sem experiência no mercado externo ou que estão 

iniciando seu processo de exportação, o ideal é começar com países vizinhos ou mercados 

próximos, em função de diversos aspectos, tais como a similaridade quanto à cultura, 

proximidade geográfica, algum conhecimento da linguagem, entre outros. A partir disso, 

adquirem experiência e podem ampliar as atividades para mercados mais complexos. 

 

A internacionalização da empresa teve foco num primeiro momento em 

estarem presentes nos países com maior proximidade geográfica e cultural, 

não excluindo as oportunidades que possam surgir para explorar os outros 

mercados. É ambição da empresa estar presente no maior número de mercados 

possíveis que façam sentido para os produtos comercializados, porém 

privilegiamos estar numa óptica de qualidade e não de quantidade, ou seja, 

estamos apenas em mercados em que faça sentido a nossa presença de acordo 

com as características dos nossos produtos (ENTREVISTADO B). 
 

Assim, analisando a fala do entrevistado B, podemos perceber que a decisão de 

internacionalizar é complexa e sofre interferências de fatores como características das 

empresas, do mercado em que atuam e dos próprios dirigentes. De acordo com a teoria de 

Uppsala criada por Johanson e Vahlne (1977), os autores explicam que no processo de 

internacionalização a escolha para a entrada de mercados novos deve ser pautado pela 

percepção de menor distância psíquica, ou seja, a inserção para mercados de proximidade 

geográfica e cultural, e a medida que a empresa adquire experiência, consegue se expandir para 

os mercados mais distantes. O modelo também parte do princípio de que o conhecimento do 

mercado estrangeiro é fundamental para o comprometimento de recursos empresariais. E outro 

suporte relatado pelo entrevistado e reforçando com os autores supracitados, podemos observar 

na fala do entrevistado A, ainda no cerne da internacionalização da empresa, em que é narrado 

que: 
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A primeira exportação realizada pela empresa foi para o país da Namíbia por 

uma questão de proximidade. O produto foi naturalmente para a Namíbia por 

vontade dos consumidores. Os primeiros países foram dentro do continente 

africano devido ao fator proximidade, porque quando se exporta tendo em 

conta uma proveniência africana, a logística é um fator determinante e a 

conquista de novos mercados é um processo moroso principalmente em países 

em desenvolvimento que não se mede unicamente pelo nível de negócios em 

volume ou em valor. A aprendizagem diária sobre o mercado, sobre os 

procedimentos e sobre as culturas tem um valor inestimável no momento de 

avaliação sobre o desempenho da empresa. E falando de exportação, sabemos 

que é muito difícil fazer exportação da Angola para outros países 

(ENTREVISTADO A). 
 

A afirmação do entrevistado A corrobora os autores Kuada, (2006), Tvedten et al., 

(2014), quando comentam que o mercado doméstico africano empurra as empresas a se 

internacionalizarem, para um pequeno número dos mercados africanos, as empresas são 

obrigadas a se internacionalizarem ou diversificarem os produtos para obterem um volume 

maior de negócios nesse processo. Nesse contexto, no discurso do entrevistado A, é possível 

constatar o processo da atividade internacional como um problema complexo. Devido às 

grandes distâncias entre as regiões, que geram problemas logísticos, e às próprias diferenças 

culturais de cada país, a empresa deu início à sua internacionalização no continente africano, e 

observou-se também que a atuação em mercados geográficos mais próximos confere uma maior 

segurança às empresas, pois o grau de incerteza e complexidade que enfrentam é menor que em 

mercados mais longínquos. 

Assim, explorando a categoria processo de internacionalização da empresa para 

Portugal, na base teórica é trabalhada sob o aspecto o modo de entrada para os mercados 

externos, com os autores Johanson e Vahlne (1977) e Sina (2008). O mesmo pode ser 

evidenciado com o relato do entrevistado A ao responder sobre a entrada da empresa para 

Portugal. 

Simo processo de internacionalização para o mercado portugues foi feito de 

forma "muito paulatina", acompanhando os consumidores de Angola. E na 

altura trabalhávamos com um conjunto de distribuidores, mas com a 

assinatura da parceria estratégica com a Delta Cafés (ENTREVISTADOA). 
 

Perante o relato do entrevistado A, na atuação internacional da Refriango, pode ser 

identificado que a entrada para o mercado português foi feita por um processo lento e num 

primeiro momento foi destinado para os consumidores angolanos que vivem em Portugal, ou 

seja, a empresa adotou essa estratégia para poder atingir os consumidores portugueses, e por 

ser uma marca muito pouco conhecida nesse mercado perante as outras marcas. Ainda seguindo 

essa linha de pensamento, com as narrações dos entrevistados A e B, podemos perceber que a 
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empresa deu início em uma primeira fase para atingir os mercados de maior proximidade e, em 

segunda fase, depois de ter ganhado conhecimento com esse processo, foi se inserindo para 

outros mercados mais distantes fora de África ou seja passou de sul-sul para o sul-norte. Assim, 

os autores Fleury e Fleury (2007) confirmam ao dizerem que o modelo de Uppsala está ligado 

ao entendimento da evolução e aprendizagem relativa ao processo de internacionalização 

gradativa, iniciada com a exportação. Nesse sentido, à medida que as empresas obtêm 

informações sobre um novo mercado, prepara-se para a exploração dos mercados mais 

distantes, tendo em mente a importância de fatores culturais no processo de internacionalização 

e ao conhecimento como recursos que influenciam o processo de tomada de decisão. 

Ainda no cerne de estratégias de entrada para o mercado português, podemos 

compreender que uma vez tomada a decisão de internacionalização por parte da empresa, surge 

a questão da forma de penetração nos mercados externos, os modos de entrada nos mercados 

internacionais podem assumir diversas formas.  

Alguns autores citados no referencial teórico conceituam a categoria estratégias de 

entrada nos mercados externos tais como Dunning (1988), que explica que determinados são 

os fatores dos países de destino, como a dimensão do mercado, os riscos políticos existentes. 

Assim, as perspectivas de crescimento dos mercados condicionam a forma da escolha das 

empresas para a entrada nesses mercados. 

Ao indagar o entrevistado, sobre as estratégias de entrada no mercado português, da 

exportação até a subsidiária da empresa, o entrevistado B, esclarece: 

 
Sim [...] a empresa realizou aliança estratégica como uma das modalidades de 

entrada foram as parcerias estratégicas para a entrada no mercado 

internacional, um exemplo de parceria é o fato de nos associarmos a empresas 

líderes de mercado na área de distribuição,de modo a entrarmos no mercado 

da melhor forma. Em Portugal, o nosso parceiro de distribuição é a Delta 

Cafés. (ENTREVISTADO B) 

 

No que tange às estratégias de entrada no mercado português, é possível entender, 

conforme os autores Cerceau e Tavares (2002) explicam, que as alianças estratégicas podem 

ser entendidas como uma coalizão entre duas ou mais organizações para alcançar objetivos 

significativamente estratégicos e que são mutuamente benéficas a todas as empresas 

envolvidas. Em se tratando de alianças estratégicas, o mesmo pode ser evidenciando com o 

relato do entrevistado A. 

Esta rede permite estar na proximidade, porque o país precisa, as pessoas 

precisam da proximidade, (...) seja na área governamental, seja na área da 

saúde, na assistência, nas mais diversas formas, tudo só se consegue com 

proximidade (...) e é isso que temos conseguido a vida fora acrescentando que 
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com a proximidade o amigo traz o cliente. Por isso, disse, tenho a certeza que 

[a parceria] vai ajudar a ambas as partes. (ENTREVISTADO A) 

 

Podemos observar que na narração do entrevistado A, mais uma vez frisou que a 

estratégia de proximidade, que é descrito no referencoal teórico onde foi abordado que a 

proximidade, seja ela geográfica, seja ela cultural, é um fator crucial para as empresas que estão 

se expandindo. Neste contexto, a estratégia de marketing e um dos elementos fundamental, que 

dão apoio para as organizações definir as suas metas. As organizações podem empregar várias 

formas de entrada, uma vez que cada mercado apresenta condições diferentes (CATEORA; 

GRAHAM, 2001).  

Como narrado pelos entrevistados A e B, podemos concluir, que na estratégia de 

internacionalização da Refriango para o mercado português, figura-se como prioritário, a 

proximidade cultural e linguística, e também é visto como porta de entrada para os demais 

mercados europeus a sua presença estratégica em Portugal. Com o propósito de apostar na 

internacionalização e na diversificação da economia para o país. 

De acordo com as informações dos entrevistados, no caso específico da Refriango, no 

seu processo de internacionalização foram utilizadas as estratégias de entrada exportação, 

associações, licenciamento, e alianças estratégicas (joint ventures), para poder se inserir em 

outros mercados. Concordando, desta forma, com afirmação de Demeke e Chiloane-Tsoka 

(2015), Schmidt e Hansen (2017), as organizações de países africanos optam pelo modelo de 

exportação pelo fato de envolver menos recursos, compromisso quanto às outras formas de 

inserção no mercado externo. Ademais, essas empresas também optam pelas redes de relações 

comerciais. Os relacionamentos próximos e duradouros, entres parceiros de negócios é 

essencial, estejam dentro ou fora do pais (JOHANSON; VAHLNE, 2009). As redes de 

relacionamento se desenvolvem por meio de um processo de aprendizado experiencial, ou seja, 

as empresas aprendem sobre os recursos gradualmente, para poder se expandir no mercado 

externo. Para se ter uma internacionalização bem-sucedida, as redes de negócios requerem 

compromisso mútuo entre a firma e suas contrapartes no relacionamento. Ainda nessa linha de 

raciocínio, os autores Engels e Valladares (2009) explicam que a expansão de uma empresa 

para mercados estrangeiros exige que decisões essenciais sejam tomadas para satisfazer as 

necessidades do seu mercado-alvo entre elas podemos destacar, a forma de entrada, o composto 

mercadológico, adaptação ou padronizado e um mix de marketing adequando, pela força dos 

processos de redes de relacionamento a empresa, fez os suas negociações com essa rede 

partindo dos seus representastes em Angola que é o Angonabeiro que já está no mercado 
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angolano desde 2000, foi uma porta de entrada para este mercado. Nesse sentido, podemos 

compreender a categoria a seguir que foca na adaptação da estratégia de marketing. 

 

 

BLOCO II – ADAPTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE MARKETING 

 

A portuguesa Delta Cafés e a angolana Refriango estabeleceram uma parceria 

estratégica, A parceria foi dada em junho de 2014 em Portugal, a empresa viu importante esta 

parceria, visto que, o grupo Nabeiro tem uma vasta experiência nesse processo, com uma grande 

rede distribuição pelo país inteiro, e a marca Blue está distribuída 1.500 pontos de vendas em 

todo país em Portugal. E o lançamento inicial nesse processo foram os quatros sabores 

compostos por: laranja, ananás, maracujá, e o guaraná o que tornou a empresa portuguesa oficial 

na distribuição dos produtos da Refriango em Portugal.  

Segundo Govindarajan et al. (2000), as empresas devem usar uma estratégia de 

expansão de mercado apropriado ao meio na qual operam. Ou seja, os autores defendem que as 

empresas devem adaptar-se ao mercado onde se encontram inseridos e estar preparadas para 

dar respostas às mudanças que daí ocorrem, o que implica diferentes estratégias constante 

monitorização dos processos. Portanto, adaptar as estratégias a cada mercado é fundamental, 

observando-se consumidores, competidores, canais de distribuição, cultura, legislação, 

fornecedores, aspectos sociais, dentre outros. 

 

Categoria- Estratégia de Marketing (como a Refriango adaptou o mix de 

marketing para o mercado português) 

 Preço 

 Produto 

 Ponto de venda 

 Comunicação 

 Posicionamento de marca (como os clientes se lembram da marca) 

 

Os autores Churchil e Peter (2013) defendem que é importante, no processo de 

marketing, a concepção estabelecimento de preços, promoção e distribuição de ideias, bens e 

serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais.  

Neste contexto, o entrevistado A, descreve como é o processo de estratégia do mix de 

marketing para o mercado português. 
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Certo é, no entanto, que como qualquer marca internacional que procura o 

sucesso em contexto internacional, pela diversidade de consumidores com 

diferentes culturas e comportamentos, ao lançar uma determinada marca ou 

produto, procuramos ajustar alguns elementos de Marketing Mix ao 

respectivo contexto em que nos estamos a inserir, nunca, no entanto, 

renegando ao ADN e essência da marca ou produto. Tentamos sempre 

adaptarmo-nos aos costumes e valores culturais de cada cliente ou mercado, 

no mundo dos negócios tem que existir um nível elevado de adaptabilidade e 

flexibilidade. Tudo isso é adaptado de mercado para mercado e de marca para 

marca. (ENTREVISTADO A) 
 

Ainda de acordo com as informações do entrevistado A e como foi descrito no 

referencial teórico, sempre que se deseja inserir no mercado externo e ainda mais em se tratando 

de commodities, sem um conjunto consistente de técnicas e métodos mercadológicos, a empresa 

não conseguirá alcançar os objetivos que deseja. Trazendo a análise para essa categoria, pode 

ser também entendida a partir das observações de Yanaze (2011) ao afirmar que na estratégia 

do mix de marketing, os resultados são expressos no que se conhece como composto de 

marketing: produtos, preço, distribuição e comunicação. Com as informações citadas, podemos 

concluir que não se pode definir estratégias de marketing da sua empresa sem conhecer os 4Ps 

dela. Essa reflexão pode ser bem elucidada a seguir com a estruturação dos componentes do 

4Ps (ibid).  

 

ESTRATÉGIA PREÇO 

Nas afirmações dos autores Churchill e Peter (2003), eles esclarecem que o preço exerce 

dois enfoques importantes no composto de marketing. Primeiro, ele influencia na demanda, na 

quantidade de produtos vendidos e no valor positivo na troca; segundo, na comercialização, 

determinando se esta será lucrativa para a empresa. Por isso, manter a coerência entre o preço 

e os outros elementos do mix de marketing é essencial para o posicionamento dos produtos e 

da empresa. 

De acordo com o entrevistado B, ao ser indagado sobre o mix de marketing sobre 

estratégia de preço, podemos compreender o seguinte: 

 

Com relação ao preço, nós tivemos que adaptar estratégias de apreçamento 

local, e como toda internacionalização, a empresa leva em consideração as 

formas de negociação, e o produto comercializado é um valor mais alto que 

Angola, em Portugal os nosso refrigerantes são comercializados no preço de 

3€ euros. (ENTREVISTADO B) 
 

 

Ainda de acordo com as explicações do entrevistadoB, podemos compreender que, em 

um processo de internacionalização, devem ser adotadas estratégias para assim poderse adaptar 



78 
 

e, quanto ao preço, há a necessidade de definir a estratégia de preços, os descontos e crédito, 

estabelecer objetivos concorrenciais, margem e promover ações que levem ao cumprimento dos 

objetivos estabelecidos. Tal constatação corrobora as afirmações de Keegan e Green (2003), 

que muitas empresas que operam no mercado internacional não possuem uma formulação 

adequada de preço, muitas vezes utilizam uma abordagem muito mais simples como o método 

de margem sobre os custos.  

Assim, a política de preços varia de acordo com o estágio do ciclo de vida do produto e 

da concorrência do país. E por fim, escolher as estratégias de preço mais adequadas. Dentro da 

mesma linha de raciocínio, entende-se que a empresa procurou posicionar o preço de acordo 

com o mercado em que está inserido, e quanto ao apreço quando foi comparando com Angola 

que é comercializado no valor de 120$ kwanzas (moeda de Angola) em reais seria no valor de 

2,29 reais, e quanto ao valor comercializado em Portugal que é 3 euros, nesse caso comparando 

com o Brasil e Angola o valor é alto. 

 

ESTRATÉGIA DO PRODUTO  

A estratégia marketing de qualquer empresa é fortemente influenciada pelo produto. Em 

relação às estratégias de produto, percebeu-se que a empresa sempre busca a padronização dos 

produtos. Segundo resposta do entrevistado, em alguns casos, a adaptação ocorre por influência 

da variável, imagem, qualidade dos serviços que interfere diretamente nas ações do composto 

mercadológico. De acordo com a narração do entrevistado A, foi compreendido que: 

 

No entanto, é importante reter que todo o marketing é adaptado e realizado 

conforme o mercado em que se insere. Falando de exportação, sabemos que é 

muito difícil fazer exportação de Angola para outros países e a Blue que é 

comercializada em Portugal é feita na Holanda (ENTREVISTADO A) 

 

Assim, o produto corresponde à oferta. Pode ser tanto um produto propriamente dito 

como um serviço, ou seja, algo que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer uma 

necessidade ou um desejo dos consumidores, e comparando com a Blue feitas em Angola o 

sabor é o mesmo. Nesse sentido, Kotler (2005) afirma que, quando se pretende definir o 

produto, deve-se levar em consideração o seu posicionamento, que o cliente pode julgar o 

produto a partir de três elementos básicos: características e qualidade do produto; mix e 

qualidade dos serviços; e preço apropriado. As variedades de sabores angolanas (coco/ananás, 

tamarindo e maracujá) foram as escolhidas para o arranque, deixando de fora os sabores mais 

comuns (laranja, manga, ananás, framboesa, maçã e lima-limão). 
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Segundo a fala do entrevistado B, quanto ao produto, podemos perceber que a empresa 

também procura adequar suas embalagens às normas regulamentadoras para o mercado 

internacional, assim descreve o entrevistado a seguir: 

 

Sim, realizamos mudanças nas embalagens, mas acima de tudo por questões 

técnicas, uma vez que apesar do idioma ser o mesmo, o português, existem 

sempre questões legais específicas que temos de cobrir em cada mercado onde 

nos inserimos. Em termos de design,a marca procura sempre manter a sua 

identidade e, por conseguinte, não altera a essência visual dos produtos. 

(ENTREVISADO B) 

 

Palacios e Sousa (2004) afirmam que a embalagem também constrói a imagem da 

organização no mercado interno e projeta a identidade nacional no mercado externo. Estas são 

submetidas à necessária padronização, de forma a ficarem compatíveis com os processos de 

movimentação de carga, transporte e armazenamento, em escala internacional. Os autores 

ressaltam que a embalagem envolve quatro aspectos: proteção, promoção, adequação às normas 

existentes e custos. 

 

ESTRATÉGIA PONTO DE VENDA 

O ponto de venda é componente importante na estratégia do marketing da empresa. 

Assim um bom produto e um preço adequado não serão suficientes para atingir o sucesso da 

organização, para assegurar as vendas. Las Casas (2006) argumenta que é fundamental que seja 

feita de forma eficiente a condução dos produtos para os consumidores finais. Caso contrário, 

o plano de marketing será deficiente, pois os consumidores estão acostumados e muitas vezes 

exigem comprar seus produtos em locais que lhe sejam acessíveis, convenientes e disponíveis 

quando necessitarem. Estas informações vão ao encontro também da autora Blessa (2010) ao 

afirmar que ponto de venda é um estabelecimento comercial que exponha serviços ou produtos 

para a venda aos consumidores. Portanto, o ponto de venda (PDV), quando bem estruturado, é 

um elemento crucial para alavancar as empresas, estando elas no mercado externo ou interno. 

Podemos entender a fala do entrevistado B, ao ser perguntado sobre o ponto de venda, esclarece. 

 

A força de venda da Refriango é composta de uma equipe qualificada e com 

uma vasta experiência no mercado, pela estratégia de nos associarmos ao 

nosso parceiro Delta Cafés e também por ter já uma vasta experiência em todo 

mercado de Portugal, com essa parceria conseguimos estar com um número 

expressivo, distribuídos em quase todos os pontos de venda ,comercializados 

em Portugal, também podemos dizer que a Delta cafés é um elemento 

diferenciador e que faz com que os seus clientes tenham confiança na 

prestação de um serviço comercial de qualidade e proximidade. 

(ENTREVISTADO B). 
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Ainda de acordo com a fala do entrevistado, uma pesquisa feita pelo Sebrae (2017) 

explica sobre a questão da localização não pode ser dissociada dos outros componentes do 

marketing. Considerando os 4 Ps, deve-se buscar a coerência entre o ponto (localização), o 

preço, o produto e a promoção. O P de ponto tem caráter de vida longa, enquanto os outros Ps 

podem sofrer ajustes e ser reorientados de forma tática mais facilmente. Podemos perceber 

melhor pelo entrevistado B ao ser perguntado sobre as estratégias de ponto de venda.  
 

São locais onde os distribuidores em Portugal têm dado mais visibilidade à 

marca. Isto tem sido um trabalho de campo, um trabalho em que nós temos 

andado a descobrir os pontos onde obviamente podem ter mais sucesso. Nas 

mercearias nós fazemos o merchandising da própria mercearia, isto é também 

demonstra uma certa preocupação não é chegar lá e vender, e sim chegar lá e 

trabalhar a marca no local. (ENTREVISTADO B) 

 

Podemos entender que os pontos de venda da Refriango têm uma vasta expansão dentro 

do mercado português graças ao seu representante Delta Cafés, os produtos também são 

comercializados onde há presença maior de frequência de visitas da comunidade angolana 

residente em Portugal. Assim, a escolha do ponto de venda influencia na qualidade do 

merchandising colocado dentro da loja. A seleção do ponto de venda deve ser feita por meio de 

uma análise das leis de varejo e inicia-se com a satisfação dos seguintes passos, formulados por 

Cobra (2002, p. 64). 

 

 

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO  

Referente ao nível da comunicação, é necessário que a empresa desenvolva uma 

estratégia de comunicação cujo objetivo é ser conhecida, aumentar a notoriedade dos produtos 

e sua solução e ainda persuadir na utilização da solução, tendo em conta o alvo.  

Ainda nessa linha de pensamento, os autores Kotler e Armstrong (2003) afirmam que 

para que haja sucesso na comunicação entre a empresa e o cliente, é necessário um sistema de 

comunicação, a fim de transmitir uma mensagem clara, consistente e atraente sobre a empresa 

e seus produtos. Nesse sentido, na comunicação, respeitar as diferenças e compreender as 

realidades locais é pressuposto estratégico para o sucesso dos negócios. A propaganda e a 

promoção são ingredientes básicos no mix de marketing para uma empresa no mercado 

internacional. O entrevistado A descreve também como são as ferramentas que a empresa usa 

para passar a comunicação no mercado que está inserido. Que pode ser observado na seguinte 

resposta:  

 
O nosso investimento na expansão internacional da marca revelou-se também 

nas decisões de comunicação referentes ao nosso refrigerante Blue. A liga 

portuguesa foi um dos meios de comunicação que maiores visibilidades 
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deram à marca e que a empresa comunicação da marca Blue, é vista em 

Portugal, onde é visível em jogos da Liga Portuguesa e na MTV. A presença 

nos principais jogos na liga portuguesa é um dos focos da estratégia de 

comunicação da Blue em Portugal. A comunicação é uma das estratégias e 

aposta mais importante que a empresa tem estudado, e o nosso público -avo 

estão destinado mais para o público jovem (ENTREVISTADO A) 
 

O entrevistado A ao ser perguntado sobre a estratégia de marketing de comunicação 

adotada pela empresa, fala das suas decisões nesse processo. Esta fala vai do entrevistado vai 

ao encontro da descrição de Kotabe e Helsen (2000), ao descrever que no marketing 

internacional as organizações adotam várias abordagens para criar anúncios nesse processo, em 

um extremo todo o processo fica sob a responsabilidade da subsidiária ou do distribuidor local 

e com pequenas orientações do escritório local. Em outro extremo, o escritório global ou 

regional toma todas as decisões. Ainda de acordo com as informações do entrevistado, foi 

argumentado que numa primeira fase, a primeira aparição da Blue em Portugal foi nos estádios 

onde aconteciam jogos do Benfica, Porto e Sporting. A frase “Angola numa Blue” intrigou os 

adeptos que desconheciam por completo a marca. O patrocínio à Liga Portuguesa teve como 

primeiro objetivo apelar ao orgulho angolano, por verem pela primeira vez uma marca de 

Angola a comunicar fora do país. E o segundo objetivo foi preparar a entrada da Blue no 

mercado português e nos países pertencentes à CPLP. 

Ainda nesse enfoque, podemos também perceber ao que tange à comunicação na fala 

do entrevistado B.  

 

Sim, o futebol é uma das plataformas utilizadas pela empresa, uma vez que o 

futebol desperta paixões e move massas, e a presença contínua no programa 

Imagens da Marca tem contribuído para a divulgação das nossas marcas, 

também faz parte das nossas metas a comunicação. (ENTREVISTADO B). 

  

Nas afirmações de Kotler (2006), é argumentado que para que uma empresa alcance as 

suas metas organizacionais, ela precisa se posicionar e se tornar mais efetiva, em relação à 

concorrência, na criação, entrega e comunicação de valor para o cliente de seus mercados- alvo 

selecionados. Nesse sentido, a comunicação vai, contudo, além das ferramentas de promoção, 

o estilo do produto, o preço a forma e a cor da embalagem e as lojas que vendem, tudo isso faz 

parte de uma comunicação que transmite ao comprador, a empresa tem como o slogan a Blue é 

uma festa.  

Diante desse contexto e de acordo com as informações disponíveis nos documentos da 

empresa, podemos constatar que o patrocínio à Liga Portuguesa de Futebol e a presença na 

MTV internacional, que começou em 2015, foram fundamentais, assim como atingir as pessoas 
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que assistiram aos jogos Porto e Sporting e viram a presença da marca nas publicidades na 

linha, já que foram transmitidos jogos na televisão portuguesa e na SportTV. A presença da 

Blue, na Liga Portuguesa, foi uma das estratégias de comunicação que alavancou o primeiro 

passo para a introdução da marca em Portugal, e depois passou para os outros países que estão 

agora.  

Assim, as organizações devem elaborar estratégias de comunicar o produto ou serviço 

ofertado para o cliente, de maneira que crie uma sensação de necessidade e desejo do cliente 

pelo produto. O plano de comunicação de marketing se faz um elemento essencial para as 

empresas se manterem no mercado, que cada dia está mais competitivo, usando estratégias e 

visando sempre o lucro. 

 

 

POSICIONAMENTO DE MARCA (COMO OS CLIENTES SE LEMBRAM DA MARCA) 

Segundo os autores Moura e Araújo (2014), para conquistar o cliente, a marca precisa 

agir diferente. O diferente geralmente chama mais atenção. O fato de fugir do lugar-comum e 

proporcionar certos produtos ou serviços de maneira diferenciada garante mais facilmente um 

lugar na mente do consumidor. De acordo com Kotler e Keller (2006), o posicionamento é a 

ação de projetar o produto e a imagem da empresa para ocupar um lugar diferenciado na mente 

do público-alvo. Parte-se do conceito de quanto mais diferente, melhor. Assim, essa 

diferenciação deve ser feita respeitando o mix de marketing e de acordo com uma linha de 

comunicação tangível e devidamente estruturada. Nesse sentido, podemos dizer que a definição 

do posicionamento é essencial, sendo ele fundamentado em um planejamento certo, para assim 

projetar os produtos na mente dos consumidores. Ademais, podemos entender a partir das 

informações narradas pelo entrevistado B.  

 

 

Estamos em locais onde tem mais população angolana, é onde distribuidores 

em Portugal têm dado mais visibilidade à marca, e também nas mercearias. 

Isto tem sido um trabalho de campo, um trabalho em que nós temos andado a 

descobrir os pontos onde obviamente pode ter mais sucesso para o nosso 

posicionamento. (ENTREVISTADO B) 

 

Ainda seguindo essa linha de raciocínio, os autores Peter e Olson (1996) percebem que 

o objetivo principal de uma estratégia de posicionamento é formar uma imagem particular na 

mente dos consumidores. O posicionamento de marca é visto como a definição de um ponto no 

espaço da mente do consumidor a ser ocupado pela marca. Ao que tange sobre posicionamento 

da marca, o entrevistado A narra que: 
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O objetivo da Blue, mais do que atingir um público em Portugal, é refrescar 

os consumidores em pontos de venda selecionados de acordo com o nosso 

posicionamento da marca Blue, foi interessante porque tinha quatro sabores 

diferenciadores daquilo que já existia no mercado, e em segundo lugar porque 

toda a população angolana reconhece bastante os produtos Blue, como temos 

muita população angolana em Portugal alavancou ainda mais o nosso 

posicionamento e o nosso foco, foi aí onde nós iniciamos e trocamos a 

comercialização e distribuição, e hoje já é notório ver muitos consumidores 

portugueses a consumir os refrigerantes Blue (ENTREVISTADO A). 

 

Vale destacar que perante o aspecto que corresponde ao mix de marketing, de acordo 

com os relatos observados e descritos anteriormente pelo entrevistado A e com a fala do 

entrevistado B, observou-se que os 4 Ps do marketing são fundamentais para o sucesso de 

qualquer produto. Do ponto de vista do consumidor, acredita-se que a comunicação tem sido 

fundamental. “As metas indicam aquilo que uma unidade de negócios deseja alcançar; 

estratégia é um plano de como chegar lá. Todos os negócios devem preparar estratégias para 

atingir suas metas: estratégias de marketing, estratégia de tecnologia e estratégia de busca de 

recursos” (KOTLER, 2000, p.102). Foi percebido que nos últimos tempos a marca vem se 

destacando dentro do mercado português, o que abriu portas para estar em outros mercados.  

 

 

BLOCO III – FATORES QUE FACILITARAM A INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

Num cenário de alta competitividade global, e fundamental rever os fatores que 

influenciam na decisão das organizações na entrada em um novo mercado, assim torna 

importante fazer análises para poder refletir sobre os fatores que facilitarão a capacidade e 

vantagens deste processo no contexto. Johanson e Vahlne (1977) afirmam que, no Modelo de 

Uppsala, as empresas tendem a se internacionalizar para locais com menores distâncias 

psíquicas com seus países de origem, seguindo estágios incrementais no intuito de reduzir a 

incerteza do mercado. 

Ao que tange à categoria fatores facilitadores, podemos observar com mais clareza na 

fala do entrevistado B, que argumenta. 

 
A proximidade linguística e cultural entre Angola e Portugal foi fator 

preponderante para a escolha do local para a exportação da empresa. 

(ENTREVISTADO B) 

 

De acordo com as afirmações do entrevistado B, podemos entender que a proximidade 

linguística e a cultura que os dois países foi um dos fatores positivo da partida para tornar esse 
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processo a tornar mais fácil. Quanto ao quesito proximidade linguística e cultural, este pode ser 

confirmado na afirmação de Sina (2008), que reforça que em termos de internacionalização, 

para as empresas sem experiência no mercado externo ou que estão iniciando seu processo de 

exportação, o ideal é começar com países vizinhos ou mercados próximos, em função de 

diversos aspectos, tais como a similaridade quanto à cultura, proximidade geográfica 

acompanhando os consumidores angolanos, algum conhecimento da linguagem, entre outros. 

Ainda a respeito dos fatores que facilitaram, podemos também conhecê-los na fala do 

entrevistado A. 

 
A aceitação é sempre difícil nas primeiras épocas, mas nós já tínhamos um 

trabalho de casa muito bem feito, com a comunicação, nossa área de 

marketing, nas festas, e algumas escolas, discotecas, mesmo nos jogos de 

futebol ativávamos a marca Blue. Nosso slogan é a “Blue, a vida é uma festa”. 

Então o pessoal já ouvia falar, já via, e já escutava uma coisinha de nada, só 

para darmos entrada no mercado. E devagar eles foram aceitando e agora a 

Blue já é o refrigerante reconhecido como uma marca angolana, e todos nós 

estamos de parabéns, temos uma marca bem aceita lá fora, e com sabores 

diversos. (ENTREVISTADO A) 

 

 

Isso é visto também na literatura quando foi argumentado pelo autor Forsgren (2002) 

que esse modelo trabalha com os processos de aquisição de conhecimento e de aprendizagem, 

e o entrevistado B, completa: 

 
Com grande orientação na proximidade, percebemos que há uma grande 

afinidade entre Portugal e Angola, para explicar o mercado nacional. 

Começamos por se focar nas comunidades angolanas, e também dando apoio 

à Liga Portuguesa de Clubes, à MTV e aos patrocínios do Meo Arena e do 

Festival Sudoeste, o que facilitou também bastante para o conhecimento da 

marca, nesse processo. (ENTREVISTADO B). 

 

A proximidade cultural entre os dois países foi também um fator crucial nesse 

processo, já o festival Meo Arena é um dos mais importantes festivais de verão em Portugal, 

pois concentra uma vasta gama de artistas de renome de vários estilos musicais que vão desde 

o Reggae ao Rock, passando pela música eletrônica ou mesmo pelo fado. Também se tem tido 

vários cantores angolanos, o que ajuda para a publicação da marca. Keller e Kotler (2006) 

afirmam que, numa primeira etapa, a empresa utiliza estratégias de trabalhar com um agente 

independente e entra em países próximos ou parecidos ao de origem. Em seguida, outros 

agentes são contratados para expandir as operações para outros países. Nesta perspectiva nas 

falas dos entrevistados A e B, e com as teorias corroboradas pelos autores supracitados, pode-

se concluir que, em um processo de internacionalização, na entrada de países inexperientes ou 
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em desenvolvimento, o essencial é em primeiro lugar se inserir para os mercados próximos 

geograficamente e culturalmente e, depois de adquirir conhecimentos nesse processo, poderão 

alavancar para mercados mais distantes. 

 

BLOCO IV – FATORES QUE DIFICULTARAM A INTERNACIONALIZAÇÃO 

 
Pesquisas feita pela World Economic Forum (2014) esclarecem que Angola se encontra 

nas últimas colocações, na posição 140 de 144 países no ranking de competividade global. 

Foram observados os fatores que afetam o país, e destacam-se a força de trabalho pouco 

qualificada, falta de infraestrutura e o acesso a financiamentos. De acordo com os autores, 

podemos entender, a partir da narração do entrevistado A. os fatores que dificultaram 

internacionalização: 

 
A dificuldade, digo, que partiu mais de Angola, ao exportar o produto para 

fora, exportar é difícil a partir da Angola, o processo é longo e um produto 

quando chega ao mercado internacional acaba por ser mais caro do que os 

outros produtos que já lá estão, os outros “players”, então temos essa 

dificuldade. Por isso achamos mais fácil produzir na Holanda e comercializar 

em Portugal. Os custos são muito mais baixos e não temos aquela dor de 

cabeça, aquele processo longo que tens com a Angola. Vou dar um exemplo: 

Quando exportávamos a Blue para Moçambique, o preço era mais alto do que 

os outros produtos que lá estavam e em Moçambique a Blue era mais cara do 

que a “Coca-Cola” ficava difícil competir com esses players. 

(ENTREVISTADO A) 

 

Segundo Douglas e Craig (1995), destacam-se dois fatores que condicionam a 

internacionalização das empresas, externos e internos. Nos fatores externos evidenciam-se as 

características do país (infraestrutura, dimensão e crescimento do mercado, ambiente 

econômico e político), barreiras no comércio, regulamentações governamentais e as 

características dos produtos. Assim, nos fatores internos, referem-se aos objetivos, gestão e 

estratégias de selecionar os mercados. Assim, podemos observar na narração do entrevistado 

A, quando fala que a empresa tem uma grande dificuldade de produzir, devido aos altos custos 

que a empresa vai enfrentar no momento da exportação, consideramos um entrave que a 

empresa enfrenta nesse processo. Outro ponto também destacado foi visto na fala do 

entrevistado B, que ele relata sobre a competividade dos mercados com o seguinte comentário: 

 

Um dos fatores dificultadores que nós observamos, é que são mercados 

altamente competitivos e fechados. (ENTREVISTADO B) 

Lucato (2009) afirma que a competitividade empresarial se baseia na forma como a 

empresa se mantém no mercado e como opta por estratégias que lhe são favoráveis para obter 
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uma melhor rentabilidade. A globalização dos mercados abriu inúmeras oportunidades de 

negócios às empresas que se internacionalizaram, mas, ao mesmo tempo, essas empresas 

tiveram que se adaptar a novos riscos e a uma acirrada concorrência com competidores 

estrangeiros. A partir da fala do “entrevistado B” podemos perceber que a empresa deve estar 

bem preparada para poder enfrentar esse mercado competitivo, a empresa deve ter mais 

conhecimentos sobre esse processo, assim, formular estratégias que lhe permitam melhorar e 

sustentar a posição duradoura frente à concorrência no mercado em que se deseja atuar ou atua. 

Nesse contexto para as organizações o desempenho no mercado é advindo do conhecimento 

das estratégias competitivas adotada com apoio no entendimento dos seus mercados- alvos, e 

do meio ambiente onde a empresa está inserida.  

 

BLOCO V – CONCLUSÕES DO CASO (PRINCIPAIS RESULTADOS DA EMPRESA) 

 

Neste bloco, com base na análise dos resultados e em articulação com os conteúdos dos 

capítulos teóricos, serão debatidos alguns pontos por forma a dar corpo a esta discussão. 

De acordo com os autores que embasaram esta pesquisa, nas suas afirmações explicam 

que rápidas taxas de crescimento nos países de mercados emergentes resultaram em um 

crescente interesse pelo potencial de mercado desses países (DOUGLAS; CRAIG, 2010). 

Assim, num mundo em crescente globalização, a concorrência assume um caráter 

marcadamente internacional. As empresas adaptam as suas estratégias procurando maximizar 

as suas vantagens e reduzir as desvantagens. Na análise do processo de internacionalização da 

Refriango, procuramos identificar e confirmar quais foram as estratégias de entrada para o 

mercado português. Apesar das dificuldades do ambiente de negócios encontrados, para o 

processo de internacionalização, contatou-se a associação da empresa com o grupo português 

para a distribuição dos seus produtos, o que serviu de um avanço para a Refriango.  

Com os pressupostos do modelo da Escola de Uppsala, e do modelo de Uppsala 

revisitado, que confirma o maior poder explanatório deste modelo para as empresas que estão 

nos estágios iniciais do processo de internacionalização, como, por exemplo, o baixo 

comprometimento de recursos com o mercado externo por meio da prática da exportação, e 

também com as redes de relacionamento. 

Entendemos que as razões que levaram a marca a escolher Portugal como mercado de 

destino das exportações estão relacionadas com as afinidades históricas, culturais e linguísticas. 

E no aspecto concernente às dificuldades, podemos constatar que os produtos da Refriango são 

produzidos na Holanda, devido ao elevado gasto para exportar de Angola para Portugal e aos 
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procedimentos ligados aos aspectos burocráticos, documentais e logísticos envolvidos em uma 

operação de exportação. 

 Em relação ao aprendizado, é possível constatar, que os resultados obtidos com o 

processo de inserção para os mercados externos têm sido bastante positivos, e que é necessário 

continuar a inovar e a apostar nas estratégias da divulgação dos produtos. 

Kobrin (1991) reforça que, ao operar internacionalmente, a empresa pode beneficiar-se 

de maior padronização de produtos, racionalização da produção e alocação mais eficiente dos 

recursos. Ou seja, ao operar além de suas fronteiras nacionais, a empresa tem a oportunidade 

de explorar os benefícios vindos desse processo nos mercados internacionais (BUCKLEY; 

CASSON, 2009; RUGMAN, 1986). Ademais, a empresa passa a ter mais conhecimento com 

esse processo.  

Ainda seguindo essa linha de pensamento, os autores Lima e Carvalho (2010) 

esclarecem que as organizações exportadoras chegam a ter níveis de produtividade e eficiências 

superiores nos resultados por causa do acesso aos mercados com maiores dimensões e das 

necessidades de superar os custos decorrentes da internacionalização. As afirmações dos 

entrevistados A e B explicaram sobre alguns avanços que a empresa alcançou nesse processo, 

e constatou-se que a empresa quer ir mais além e quebrar novas fronteiras, resultados esses que 

ocorreram nos estandes internacionais da Sial Paris, uma das maiores feiras alimentícias do 

mundo, na qual a empresa aproveitou para lançar a inovação da Blue polpa, uma oportunidade 

não só para as pessoas os conhecerem, que é importante também, mas é uma oportunidade para 

os conhecerem junto dos players e de potenciais consumidores. Então, é uma forma de abordar 

o cliente e apresentar o portfólio para que conheçam a marca e a gama de produtos de uma 

forma mais aprofundada. Teve muita gente surpresa que os visitaram e manifestaram espanto 

por ser uma empresa angolana. Assim, a Refriango pretende atingir outros mercados europeus 

a partir de Portugal. 

Tanto o entrevistado A quanto o B revelaram que com a internacionalização a empresa 

aumentou a participação de mercado externo e interno. A empresa obteve ganho de imagem no 

mercado doméstico após sua inserção no mercado internacional. Essa visão sobre resultados da 

empresa é abordada por Czinkota e Ronkainen (2008), que dizem que as atividades 

internacionais podem ser cruciais para a sobrevivência e o desenvolvimento da empresa. 

Ademais, a entrada para o mercado português foi porta de entrada da empresa para os outros 

mercados. Recentemente a empresa teve resultados positivos ao conquistar o mercado Chinês. 

A marca de sucos Nutry é o mais recente sucesso da empresa. Recém-chegada ao mercado 

Chinês, fruto de uma parceria com a maior cadeia B2C da China, Nutry é comercializado em 
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toda a China continental, um mercado que representa 1,4 bilhão de consumidores 

(REFRIANGO, 2017).  

Diante das informações, podemos entender que nos últimos anos com o processo de 

internacionalização, além das dificuldades que a empresa tem, a Refriango tem dado avanços 

significativos, o que torna a empresa líder em Angola no setor de bebidas e alimentos. Também 

foi constatado que a empresa ganhou vários prêmios ligados à qualidade e à inovação dos seus 

produtos, o que a torna uma empresa de sucesso no mercado angolano. Nos estudos em relação 

ao aprendizado da empresa após o processo de internacionalização, é necessário estar sempre 

inovando na qualidade do produto, porque a empresa concorre com todo o mundo. Ao 

internacionalizar para o mercado externo, as empresas podem construir e fortalecer seu 

posicionamento competitivo. Assim, o processo para se internacionalizarem exige das empresas 

uma inserção cautelosa: as organizações devem estar atentas ao desenvolvimento do 

internacional, compreender o que ele representa e desenvolver a capacidade de adaptação a 

mudanças. Nesse sentido, a empresa vem se desenvolvendo, fruto do aprendizado desse 

processo, e vem criando novas estratégias para, assim, estar apta para explorar outros mercados. 

 E por último, os governos africanos devem investir em infraestruturas para facilitar a 

internacionalização das empresas locais e assim promover o desenvolvimento econômico do 

país e apresentar programas de poio para as empresas, caso contrário, as empresas africanas não 

conseguem acompanhar a concorrência no comercio global, devido a essas barreiras. 

Sintetizando, conforme as respostas dos entrevistados nessa pesquisa, conclui-se que 

como forma de entrada para as empresas que estão iniciando agora, que sofrem com a falta de 

conhecimento experiencial e que tal fator é importante para o ingresso no mercado global, 

desenvolvam mais competências, podendo, assim, melhorar o seu desempenho. Porém, o 

aumento do grau de internacionalização, por si, não possibilita uma melhora no desempenho. 

Para que as empresas possam melhorar seu desempenho, via aumento do grau da 

internacionalização, elas deverão desenvolver novas competências, e são indicadas, como 

estratégia, as alianças estratégicas, conforme citam Freeman et al. (2006), que elas são uma das 

formas que propiciam maior rapidez no acesso ao mercado externo, facilitando assim o processo 

de internacionalização da empresa.  

Contudo, a principal conclusão deste estudo, tendo em conta os objetivos da 

investigação e a internacionalização da empresa angolana Refriango, e de um modo geral as 

empresas de países africanos, podemos concluir que em termos de empresas africanas, são 

empresas que apresentam um índice de dificuldades nesse processo, por serem empresas que 

estão se inserindo para os mercados globais recentemente 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de todo o levantamento ao longo deste estudo, no presente capítulo são 

apresentadas as conclusões e limitações, além de recomendações para a condução de futuras 

pesquisas. 

A crescente integração dos mercados globais cria oportunidades, bem como desafios e 

estratégias para países em desenvolvimento. As empresas africanas passam por desafios 

profundos e muitos desconhecidos, próprios da mudança de paradigma que o modelo de 

crescimento africano está desenvolvendo. 

Este estudo objetivou investigar o tema processo de internacionalização de empresas 

africanas. A pergunta da pesquisa que norteou o estudo partiu da situação problemática 

relacionada de como que uma empresa do setor de bebidas e alimentos angolana buscou se 

adaptar em relação à sua estratégia de marketing durante o processo de internacionalização da 

sua marca em Portugal. Diante disto, este trabalho compreendeu um estudo de caso na empresa 

Refriango com o objetivo principal de analisar como ocorre o processo de internacionalização 

de uma empresa do setor de bebidas angolana, bem como as necessidades de adaptação das 

estratégias de marketing em sua entrada para o mercado português. 

Para responder à questão proposta e aos objetivos da dissertação, foi necessário um 

estudo de caso e análise de estudos relevantes que trataram sobre a internacionalização de 

empresa de variados autores, como visto no embasamento teórico. Para tanto, apresentou-se o 

cenário atual que envolve o tema por meio da introdução, com destaque que revela que as 

estratégias de internacionalização das empresas africanas. 

Com base no caso estudado, ficou evidenciado que a exportação é a ação dominante em 

direção ao mercado internacional, a qual se baseia nas relações estabelecidas com os 

distribuidores ou representantes locais nos mercados importadores.  

Em relação ao objetivo específico, se verificou o processo de internacionalização da 

empresa Refriango no mercado português e aliança estratégica da empresa estudada, e pode-se 

constatar que a entrada para o mercado português foi feita por um processo lento e num primeiro 

momento seus produtos foram destinados para os consumidores angolanos que vivem em 

Portugal, ou seja, a empresa adotou essa estratégia para poder atingir os consumidores 

portugueses.  

 As estratégias de posicionamento de marketing e o mix de marketing devem ser sempre 

adaptados dentro do mercado que estão inseridos, outro ponto também destacado no mix de 

marketing foi o preço estipulado de acordo com o mercado, um valor menor de outros produtos 
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existentes. Em Keegan e Green (2000), encontra-se a seguinte afirmação, que nas decisões em 

relação às estratégias de preços, a empresa deve considerar tarifas de exportação e outros 

impostos, frete, seguro, taxas, comissões para agente comercial, dentre outros. Outro destaque 

é o ponto de venda, que tem na sua maioria angolanos. Quanto à comunicação, evidenciou-se 

que o foco da empresa está ligado aos jogos e às plataformas musicais. E o posicionamento da 

empresa está centrado nos locais em que tem mais população angolana, a fim de atingir os 

consumidores portugueses. Yanaze (2011) argumenta que na estratégia de mix de marketing, 

os resultados são expressos no que se conhece como composto de marketing. 

Quanto aos fatores que facilitaram o processo de internacionalização da empresa, teve 

maior facilidade na entrada para o mercado português devido à proximidade cultural e 

linguística e a força de angolanos residentes tornou um ponto positivo da empresa nesse 

processo. E, entre os fatores que dificultaram, é evidenciado que é muito difícil exportar a partir 

de Angola, o que acaba sendo muito gasto, e a empresa percebe que esses mercados são muitos 

fechados e competitivos. As empresas procuram os mercados internacionais, sobretudo por 

motivos de crescimento e de sobrevivência, tendo como principal justificativa a limitação do 

mercado interno.  

Os modos de entrada para um novo mercado variam muito em função da postura 

empresarial dos gestores das empresas. A internacionalização de empresas de países em 

desenvolvimento para países desenvolvidos tem como foco a busca de recursos, mercados 

aprendizagem e estratégias. Quanto às estratégias de empresas africanas para entrada em 

mercados externos, sugere-se optar por via exportação, associações ou alianças estratégicas em 

um estágio inicial para poder se posicionar e adaptar-se de acordo com o mercado inserido, 

como afirmado por vários autores no decorrer da pesquisa.  

Para o crescimento internacional das empresas africanas, pede-se também aos 

governos africanos e às instituições que deem prioridade a ambientes mais favoráveis, com 

menores custos operacionais na África e mecanismos de ativação de redes internacionais como 

parte de suas estratégias para melhorar a participação das empresas africanas. 

Por se tratar de um assunto pouco abordado no meio acadêmico e principalmente no 

ciclo angolano, como contributo, espera-se que este trabalho abra espaços para novas pesquisas 

relacionadas com a internacionalização de empesas africanas, especialmente com empresas 

angolanas. Ademais, fica claro que construir uma parceria de alianças para as empresas pouco 

experientes nesse processo é fundamental para se obter sucesso, uma vez que permite evitar 

percalços, reduzir possíveis riscos que podem acontecer.  
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Como contributo gerencial para as empresas as networks são um modelo importante 

para as empresas que estão nesse processo em estágio inicial. Esta pesquisa aponta 

oportunidades de inserção de empresas angolanas e serve também como apoio para ajudar as 

organizações nesse movimento. 

Houve também escassez de estudos nacionais que discutissem sobre o processo de 

empresas africanas. 

O estudo aqui apresentado tem limitações por ter adotado apenas um cenário 

organizacional como foco de investigação e por ter apenas dois entrevistados para as entrevistas 

da empresa, fato que impede generalizações. Outra limitação reside na opção por um tipo de 

abordagem metodológica qualitativa, de modo que se sugere, para estudos futuros, 

investigações semelhantes com abordagens quantitativas para comprovar os objetivos e 

achados citados neste trabalho, além da extensão do campo organizacional estudando outras 

empresas e segmentos. E também, como sugestão de estudo futuro, que pode ser explorado 

nesse campo. Diante disso surgem as seguintes proposições: 1 – Qual tipo de imagem, na 

perspectiva dos consumidores estrangeiros, se vê numa marca de um país africano. 2 – Como 

as políticas dos governos nos países em desenvolvimento ajudam ou dificultam o envolvimento 

das empresas no processo de internacionalização?  

As proposições dizem respeito ao que será examinado dentro do escopo do trabalho e 

sua definição ajudará na decisão de onde procurar evidências relevantes. De acordo com Yin 

(2010, p. 30), sem estas proposições, "um investigador pode sentir-se tentado a coletar 'tudo' o 

que é impossível de ser feito”. Alternativamente às proposições, o investigador pode estabelecer 

o propósito para o estudo ou mesmo definir os critérios pelos quais o sucesso da investigação 

será analisado. Assim surgiram as seguintes proposições. 

Para pesquisas futuras, sugere-se a realização de estudos quantitativos para comprovar 

os achados expostos nesta dissertação e mensurar as proposições.  

 

Quadro 19 – Proposições do estudo. 

 

Proposições 

P1- Qual tipo de imagem, na perspectiva dos consumidores estrangeiros, se vê numa marca de 

um país africano? Será que a imagem do país impacta positivamente ou negativamente? 

P2- Como as políticas dos governos nos países em desenvolvimento ajudam ou dificultam o 

envolvimento das empresas no processo de internacionalização? 

Fonte: elaborada pela autora (2017). 
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