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RESUMO 

 

 
O objetivo central deste estudo é o de identificar a influência das principais características da 
orientação empreendedora de um gestor de PME-Pequena e Média Empresa do setor metal-
mecânico de São Bernardo do Campo, no processo de internacionalização da empresa. A 
pesquisa, por meio de estudo de caso em quatro empresas do município de São Bernardo do 
Campo, município que concentra muitas empresas e é responsável por importante parcela da 
corrente de comércio do Brasil inteiro, identifica a influência das principais características da 
orientação empreendedora de um gestor destas PME. Na estruturação e validação do 
instrumento de investigação, por meio do estudo de caso, foram entrevistados pelo autor os 
quatro principais gestores destas PME, sob um roteiro estruturado, que confrontado com as 
dimensões das orientações empreendedoras e as teorias de internacionalização, conseguiu 
concluir que o sucesso neste processo está diretamente ligado à orientação do seu gestor, que 
pode ou não encaminhar a empresa a um processo de internacionalização, para tanto, este 
gestor precisa dominar parte destas dimensões de orientação de forma sistêmica e aplicá-las 
no seu negócio. 
 

Palavras-chave: Orientação Empreendedora, Teorias de Internacionalização, Pequenas e 
Médias Empresas, Exportação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
 
The central aim of this study is to identify the influence of the main features of the 
entrepreneurial orientation of a SME-Small and Medium Enterprise manger of the metal-
mechanic sector of São Bernardo do Campo, in the process of internationalization of the 
company. The research, by means of a case study in four companies in São Bernardo do 
Campo, a city that concentrates many companies and is responsible for a substantial portion 
of the total trade of the whole Brazil, identifies the influence of the main characteristics of an 
entrepreneurial orientation manager of an SME. In structuring and validation of the research, 
by means of the case study, were interviewed by author the four main managers of these 
SMEs, under a structured script, that faced with the dimensions of entrepreneurial orientation 
and theories of internationalization, able to complete the success in this process is directly 
linked to the guidance of his manager, who may or may not refer to a company's 
internationalization process, therefore, the manager needs to master orientation of these 
dimensions in a systematic way and apply them to your business. 
 
 
Keywords: Entrepreneurial Orientation, Theories of Internationalization, Small and Medium 

Enterprises, Export. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Com a globalização dos mercados surgem muitas mudanças e inúmeras oportunidades 

de negócios. Tay (2007) enfatiza que quando os negócios internacionais se desenvolvem, a 

expansão na direção para novos mercados de consumo passa a ser atrativa, como alternativa, à 

situação atual. Assim sendo, são comuns os movimentos empresariais na busca de novos 

mercados internacionais compostos por consumidores e clientes mais exigentes tanto no 

mercado interno quanto no mercado externo. 

O processo de internacionalização é de importância tanto para o Município como para 

a empresa, pois contribui para o crescimento econômico regional e faz com que as empresas 

não dependam somente do mercado interno. (KOVACS; MORAES E OLIVEIRA, 2011). 

 É também um excelente campo de oportunidades para a empresa que optou por 

agregar este novo desafio como forma de desenvolvimento econômico e de obter maiores 

recursos. (BALBINOT; GRAEML EMACADAR, 2008). 

Contudo, o desenvolvimento de atividades no mercado externo proporciona e se 

caracteriza por desafios específicos ligados ao incremento econômico da empresa no mercado 

nacional, conforme afirma Honorio (2007). Neste contexto emerge o foco de interesse sobre a 

internacionalização de PME-Pequena e Média Empresa. Elas recrutam mão de obra e 

movimentam economias locais, alcançando espaços não ocupados pelas grandes 

organizações. Até o final do ano 2000 cerca de 99,8% das empresas formais no Brasil eram 

compostas por organizações de pequeno e médio porte .(BNDES, 2003).  

Ocorre que nem todas as PME’s conseguem se internacionalizar, o que se propõe 

neste estudo é identificar as características empreendedoras do administrador de PME 

industrial com potencial de exportador. Neste sentido, existem estudos no campo do 

empreendedorismo, que é a orientação empreendedora da empresa. (GRÉGOIRE ET. AL., 

2006; SHILDT ET. AL., 2006). Porém é de se ressaltar que conforme Lumpkin e Dess (1996) 

existe uma distinção entre empreendedorismo e orientação empreendedora, segundo os 

autores o empreendedorismo tem relação com abertura de novos negócios, o que consiste ser 

o empreendedor, enquanto que a orientação empreendedora refere-se ao processo de ser 

empreendedor, ou seja, como empreender e como o empreendedorismo se desenvolve.  
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Segundo Lumpkin e Dess (1996) a orientação empreendedora refere-se aos métodos, 

práticas e estilos na tomada de decisões gerenciais com objetivo de agir de forma 

empreendedora, que emana de uma perspectiva de escolha estratégica, a qual afirma que 

oportunidades de novos negócios podem ser empreendidas com sucesso de forma intencional, 

dentro de um processo dinâmico gerador, visando criação de novos negócios.  

Covin e Miles (1999) propõem que a orientação empreendedora pode ser encarada 

como uma postura empreendedora permeando a visão e as operações de uma organização e 

afirmam que as organizações podem e devem ser vistas como entidades empreendedoras e 

que o comportamento empreendedor pode ser parte das atividades de uma organização, assim, 

organizações com uma maior orientação empreendedora tendem a ser mais bem sucedidas 

que organizações com uma menor orientação empreendedora. 

Estudos realizados por Zahra e Covin (1995) e Wiklund (1999) apontam que a 

orientação empreendedora é positivamente associada com o crescimento da organização, no 

mesmo sentido em que Zahra e Garvis (2000) também encontraram que esta orientação 

aumenta a relação entre a internacionalização de uma organização e o seu crescimento. 

Visando abordar a temática das características do empreendedor com fator de sucesso 

na internacionalização de PME’s, o presente estudo pretende, inicialmente, discorrer sobre 

conceitos de orientação empreendedora, para em seguida tratar das características que 

influenciam a orientação empreendedora na internacionalização das organizações. 
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2  PROBLEMA DE PESQUISA 

 

As exportações brasileiras têm assumido crescente importância no desempenho 

econômico, notadamente a partir de 2002, corroborado pela alteração do regime cambial 

brasileiro, adotando flutuação cambial a partir de Janeiro de 1999, assim como pela expansão 

do comércio internacional, elevação de preços de commodities ainda internamente 

respaldados pelas reformas estruturais da política de comércio exterior brasileira a partir de 

1990.  

Com a conquista e diversificação de novos mercados, programas e medidas de 

incentivo para o setor exportador, principalmente por parte da APEX - Agência de Promoção 

das Exportações, dirigidos às micro, pequenas e médias empresas, proporcionam a estas 

PME`s espaço maior no cenário brasileiro voltado ao comércio exterior. 

Gestores destas PME`s começaram encarar o mercado externo como alternativa 

interessante do ponto de vista de diversificação dos negócios, assumindo novos desafios, com 

a exploração dos seus negócios além da fronteira do país, solidificando sua posição 

empresarial e contribuindo para uma estabilidade em tempos de crises internas, fato 

observado pelo crescente aumento das exportações brasileiras em diversos segmentos. 

A partir da orientação empreendedora ou até pela própria motivação para exportar 

destes gestores de PME`s, mesmo considerando ainda a existência de eventuais obstáculos 

burocráticos do comércio exterior brasileiro, o objeto deste estudo aponta para o seguinte 

questionamento: 

• Qual a influência da dimensão de orientação empreendedora, presente no gestor de 

uma PME, no processo de internacionalização da sua empresa? 

 

2.1 Justificativa, Contribuição e Importância do Estudo 

 

O ritmo observado das exportações é bastante superior ao crescimento do PIB -

Produto Interno Bruto e também ao desempenho industrial, que conforme o IBGE - Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística no período de 1996-2004 foi de 2,2% aa. e 2,4% aa. em 

média, respectivamente, contra os números da Fundação de Comércio Exterior que registrou 

no mesmo período crescimento de 8,4% nas exportações, sendo o período de 2000-2004 ainda 

maior, com taxa média anual de 15% (o PIB ficou em 2,6%). 
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Entretanto, apesar de ter havido uma expansão generalizada das exportações, com 

crescimento do número de empresas que participam dos negócios internacionais, as PME`s 

que representam 68,1% destas empresas, conforme relatório estatístico da SECEX - Secretaria 

de Comércio Exterior do MDIC - Ministério da Indústria e do Comércio Exterior, participam 

com apenas 4,1% do volume exportado, segundo o mesmo relatório. 

A força do mercado interno faz com que os pequenos e médios empresários estejam 

muito voltados para o consumidor brasileiro, nem  todos percebem que também há grandes 

oportunidades de negócios no exterior. As micros, pequenas e médias empresas fazem parte 

do tecido produtivo e econômico de cada estado e são, em decorrência, responsáveis por 

grande parte da geração de emprego e renda no mercado interno, preenchendo espaços que as 

grandes corporações não conseguem completar, por falta de flexibilidade e até mesmo 

dinamismo que as mudanças de mercado demandam. (VEIGA E MARKWALD, 1998). 

Outro ponto relevante sobre a importância deste estudo é a internacionalização por 

meio de exportação, que oferece o menor risco, principalmente para PME’s, por se tratar de 

uma venda simples e direta (entrega mediante pagamento), mesmo considerando alguns 

obstáculos para exportar, que muitas vezes maiores do que aqueles enfrentados pelas grandes 

empresas, em função da dependência do mercado interno, da instabilidade econômica do país, 

da diversificação de mercados e da obtenção de know-how. 

 

2.2 A Importância da Pequena e Média Empresa e o Mercado para Exportação 

 

Predominante no início do século, a verticalização era a estratégia da maioria das 

grandes empresas, que consistia em produzir internamente tudo o que fosse possível, 

decorrente da preocupação em manter o controle sobre as tecnologias de processo, de 

produtos e negócios (segredos industriais). Como consequência, houve perda de eficiência e 

aumento de custos de produção, e aos poucos estas empresas substituíram seus modelos para 

o processo de  horizontalização (motivo do crescimento de empresas menores) que consiste na 

estratégia de comprar de terceiros o máximo possível dos itens que compõem o produto final 

ou os serviços de que necessita. (PRAHALAD; HAMEL, 1997). 

No momento em que se discute muito sobre internacionalização de empresas, por 

meio de exportação de produtos e serviços, há de fato um contínuo crescimento das 

exportações no país, mesmo com a crise internacional de 2008 - 2009. No entanto, é ainda 
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muito insignificante o volume de exportação das PME’s no volume total exportado pelo 

Brasil, se compararmos, por exemplo, com a representatividade numérica dessas organizações 

no país. 

Um estudo elaborado em 2012 pelo SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas, revelou que no ano de 2011 foram 16.423 PME exportadoras (89,1% 

do total de exportadores), responsáveis por apenas 18,3% do volume total de exportações 

naquele ano. 

 
Quadro 1 - PME Brasileiras e suas especificidades 
 

Organizacionais Decisionais Individuais 
• Pobreza de recursos; 

• Gestão centralizadora; 

• Situação extra organizacional 

incontrolável; 

• Fraca maturidade organizacional;  

• Fraqueza das partes no mercado; 

• Estrutura simples e leve; ausência de 

planejamento;  

• Fraca especialização; 

• Estratégia intuitiva; 

• Sistema de informações simples. 

• Tomada de decisão intuitiva; 

• Horizonte temporal de curto prazo;  

• Inexistência de dados quantitativos;  

• Alto grau de autonomia decisória;  

Racionalidade econômica, política e 
familiar. 

• Onipotência do proprietário/dirigente;  

• Identidade entre pessoa física e jurídica;  

• Dependência perante certos funcionários;  

• Influência pessoal do proprietário / 

dirigente;  

• Simbiose entre patrimônio social e 

pessoal;  

• Propriedade dos capitais;  

• Propensão a riscos 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Leone (1999). 

 

Para Leone (1999) conforme apresenta o Quadro 1, os três tipos de especificidades 

que caracterizam as PME`s e seus operadores são: as organizacionais, as decisionais e as 

individuais, que podem justificar motivos para o insucesso no desenvolvimento de processo, 

notadamente o do comércio com o exterior. 

 

2.3  Objetivo Geral e Específico 

 

Identificar a influência das dimensões de orientações empreendedoras presentes em 

determinados gestores de PME, especificamente do setor metal-mecânico de São Bernardo do 

Campo, e que foram importantes para o sucesso de internacionalização da empresa 

pesquisada. 

Identificar também as ações que motivam, nesta visão de empreendedor e gestor de 

uma PME, a respeito do desenvolvimento de seus negócios no âmbito do comércio exterior 
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brasileiro, assim como a situação da PME neste processo de internacionalização, a forma pela 

qual a PME iniciou suas exportações, de que forma atua no mercado externo, além de também 

avaliar se houve experiência prévia internacional deste gestor, pelo fato de que a mesma 

poderia influir diretamente no posicionamento da organização.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Em função do atual mercado globalizado e extremamente competitivo, a perda de 

espaço sofrida por empresas, diante da atual conjuntura, é muito comum. Mesmo as empresas 

satélites, criadas para atender nichos específicos de mercado, ficam sujeitas a competição, que 

deixa de ser local e passa a ser global, com players de outros países e continentes, competindo 

por mercados fora de seus países de origem, expandindo suas operações tanto organicamente 

como também através de fusões, aquisições e outras formas possíveis de entrada no mercado, 

como joint-venturese licenciamento, conforme analisado no trabalho de Guimarães et. al., 

(2012). 

Este estudo procurou explorar as convergências de um processo de internacionalização 

de uma PME, o perfil e a atuação do seu gestor na sua atividade empreendedora e 

administrativa, frente às teorias de internacionalização. 

 

3.1 Desempenho das Médias Empresas no Mercado Internacional 

 

Identificado por  Aguiar (2006)  algumas das variáveis que explicam o desempenho de 

determinadas empresas exportadoras estão baseadas em fatores ambientais e internos às 

próprias empresas. Os primeiros referem-se aos aspectos macroeconômicos, sociais, físicos, 

culturais e políticos e estão fora do controle das empresas. Os fatores internos estão 

relacionados ao ambiente empresarial e às características das empresas, competências e 

estratégias, principalmente as voltadas para à participação no mercado internacional e a 

estratégia de composto de marketing de cada empresa. Entre esses fatores internos, cinco 

estudos apresentaram como uma variável explicativa importante à postura proativa das 

empresas e de sua gerência.  

Os demais fatores identificados, conforme pesquisa do autor são: exportação para 

vários países, experiência prévia na atuação no mercado internacional, disponibilidade de 

financiamento para a atividade exportadora, estratégia para o composto de marketing, estreito 

relacionamento com canal de distribuição. 

O esforço de internacionalização das PME’s - Pequenas e Médias Empresas no sentido 

de superar as dificuldades impostas a esta atividade é motivado pela atuação das grandes 

empresas no mercado externo. 
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 Mazon e Silva (2009) afirmam que, além disso, os avanços da tecnologia e das 

telecomunicações, independentemente do porte e segmento da empresa, propiciam vantagens 

para alcançar o sucesso em seus objetivos nos mercados-alvos. 

Ainda segundo Mazon e Silva (2009) as empresas de grande porte conquistam o 

mercado externo com mais facilidade, enquanto que de pequeno e médio porte apresentam 

participação menor no mercado internacional, demandando maior esforço para sua inclusão. 

Arbache e Negri (2002), por sua vez, constataram que o desempenho exportador das 

empresas brasileiras está diretamente relacionado as seguintes variáveis: escala de produção, 

tecnologia e importância da educação. Essas são as principais variáveis explicativas para uma 

inserção positiva das empresas no comércio internacional e em todas essas variáveis as 

grandes empresas apresentam vantagens em relação às PMEs. (LA ROVERE 1998). 

Na afirmação de Buckley e Ghauri (1999) a internacionalização representa uma 

mudança de estado, que implica em modificações dinâmicas nas organizações. Nas pesquisas 

de Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) a internacionalização é vista como uma atitude, com 

objetivo de participar do mercado externo que pressupõe desenvolvimento de atividades 

empresariais em direção ao mercado internacional. Por outro lado Welch e Luostarinen (1988) 

salientam que o processo de internacionalização é o envolvimento com negociações 

internacionais. 

Segundo Lopez (2009) exportar significa estar diante de novas estratégias de 

desenvolvimento, estimulando assim a eficiência empresarial diante de maior 

competitividade, com pressupostos básicos como: produtividade, qualidade e busca constante 

da satisfação dos novos clientes externos. Ainda segundo o autor, as principais razões para a 

internacionalização vão desde a obtenção de melhores lucros, a diversificação de mercados, a 

utilização mais adequada da capacidade produtiva, a obtenção de novas tecnologias e a 

melhoria de qualidade. 

Lu e Beamish (2001) destacam que a expansão em direção a novos mercados 

geográficos representa uma grande oportunidade de desenvolvimento e criação de valor para 

as pequenas e médias empresas. Esta estratégia envolve vários desafios sem precedentes, os 

quais estão associados com o próprio crescimento doméstico das PME’s. 
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Quadro 2 - Barreiras à Internacionalização das PME`s 
Relativo Barreira Motivo 

Quanto ao 

Exportador 

• Falta de cultura exportadora. • Falta de adequada estrutura interna 

profissional para o gerenciamento de 

negócios internacionais. 

Quanto ao País 

Exportador 

• País não é competitivo: 

o Excesso de regulamentações 

o Imagem do País no exterior 

• Políticas cambiais transitórias 

• Custos financeiros e operacionais elevados 

• Instabilidade econômica, política e social. 

Quanto ao 

Importador 

• Falta de profissionalismo. • Falta de estrutura. 

Quanto ao País do 

Importador 

• Diferenças culturais 

• Impostos e encargos na Importação. 

• Problemas com Normas Técnicas. 

• Localização geográfica. 

• País não é confiável: 

o Excesso de regulamentações 

o Imagem do País no exterior 

• Políticas cambiais transitórias 

• Custos financeiros e operacionais elevados 

• Instabilidade econômica, política e social. 

• Leis fitossanitárias e excessivo 

protecionismo para a industrial local. 

• Subsídios à indústria ou agricultura local. 

• Embargos. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Silva et. al., (2012). 
 

O quadro 2  apresenta  as principais barreiras ao processo de internacionalização das 

PME’s. 

Segundo Minervini (2008) existem vários fatores de risco que uma empresa deve 

observar antes de tomar a decisão de se internacionalizar, entre os quais pode-se destacar: 

1. Risco país: verificar se o país-alvo não tem histórico de instabilidade política e se não 

existem movimentos fundamentalistas no mesmo.  

2. Risco cambial: analisar se o país-alvo possui estabilidade inflacionária, com 

perseverança de flutuações de sua moeda diante de moedas internacionais fortes.  

3. Risco de falta de retirada da mercadoria: utilizar sempre uma condição de 

pagamento que permita maior segurança para entrega da mercadoria no local de 

destino combinado.  

4. Risco de variabilidade da demanda: acontece quando a demanda do mercado-alvo 

prevista inicialmente sofre uma inesperada queda. Isto pode ser evitado se houver 

monitoramento da concorrência.  

5. Risco de variabilidade do preço de venda: se passa quando o preço de venda no 

mercado-alvo sofre variação devido a políticas concorrências ou governamentais.  

6. Risco técnico: pode ser evitado se o exportador analisar as exigências técnicas do 

mercado-alvo. 
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3.2 Orientação Empreendedora 

 

A orientação empreendedora se refere ao processo empreendedor e ao 

empreendedorismo no nível da organização. Miller (1983) propôs que as dimensões de 

inovatividade, assunção de riscos e proatividade, mais conhecida como o constructo 

unidimensional, caracterizam a orientação empreendedora. 

Em estudos posteriores Lumpkin e Dess (1996) propõem acrescentar mais duas 

dimensões para caracterizar e distinguir o processo empreendedor, que são a agressividade 

competitiva e a autonomia. Para estes dois autores, essas dimensões são consideradas aspectos 

importantes, e nesta nova abordagem a orientação empreendedora passa a ser considerada um 

constructo multidimensional.  

Estas cinco dimensões devem permear os estilos decisórios e as práticas das pessoas 

de uma organização, muito embora, pelo Quadro 01 a seguir, Covin e Covin (1990) já haviam 

adotado a agressividade como sendo uma das orientações empreendedoras e apenas Melo e 

Leão (2005), até então, consideraram nos seus estudos as duas novas orientações propostas 

por Lumpkin e Dess (1996). 

Uma orientação empreendedora está relacionada às práticas e processos que conduzem 

os administradores de forma estratégica a tomar decisões sobre os novos negócios da 

empresa, focados nas oportunidades de obtenção de sucesso para a organização, afirmam 

Lumpkin e Dess (1996). 

As dimensões da orientação empreendedora, proposta por Miller (1983) e depois 

estendida por Lumpikin e Dess (1996) estão retratadas no Quadro 3, mostrando alguns 

estudos em organizações, aonde pode-se observar que as três dimensões propostas por Miller 

(1983) estão na maior parte dos estudos. 

Considerado nos estudos de Lumpkin e Dess (1966), nem todas as cinco dimensões 

devam estar necessariamente presentes em novos negócios bem sucedidos, que também 

podem demonstrar sucesso com apenas algumas das dimensões. Segundo estes autores, a 

importância na presença de cada uma destas dimensões está relacionada a fatores externos, 

como o ambiente de negócios, a estrutura organizacional ou às características dos fundadores 

ou líderes da organização. 
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Quadro 3 - Dimensões da orientação empreendedora adotadas por diferentes estudos 
Estudos Inovatividade Assumir Riscos Proatividade Autonomia Agressividade 

Miller (1983) X X X   

Covin e Slevin (1989, 1991) X X X   

Covin e Covin (1990) X X X  X 

Guth e Ginsberg (1990) X X X   

Zahra e Covin (1995) X X X   

Lumpkin e Dess (1996) X X X X X 

Morris et. al., (1994) X X X   

Wiklund (1998, 1999) X X X   

Messeghen (2003) X X X   

Richard et. al., (2004) X X X   

Melo et. al., (2004) X X X   

Melo e Leão (2005) X X X X X 

Wiklund e Shepherd (2005) X X X   

Covin et, al.; (2006) X X X   

Fonte: elaborado pelo autor a partir de (MARTENS, C.D.P.; FREITAS, H.; BOISSIN, J.P., 2010) 

 

Este Quadro 3, mostra alguns estudos em organizações, aonde pode-se observar que as 

três dimensões propostas por Miller (1983) estão na maior parte dos estudos. 

 

3.2.1 Inovatividade 

 

Conforme observado no Quadro 3 existe um consenso entre autores sobre a 

importância da inovação para o empreendedorismo, sendo a inovatividade conceituada como 

a capacidade da organização em estimular a gestão participativa de apoio a novas ideias, 

respaldar as ideias novas, processos criativos, novidade, experimentação, de maneira que isso 

lhe gere resultados em novos produtos, serviços ou processos tecnológicos com o objetivo de 

maximizar resultados, segundo estudos de Lumpkin e Dess (1996). 

 Lee e Peterson (2000) reforçam a inovatividade afirmando que organizações 

inovadoras apresentam resultados positivos. É a dimensão considerada por muitos estudiosos 

e gestores como um fator critico para que uma empresa se mantenha competitiva de forma 

eficaz, tanto em mercados domésticos como em mercados cada vez mais globalizados. O 

sucesso da inovação permite que a empresa possa prover novas direções para a evolução da 

indústria. (HITT et al., 2001).  
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Nesse sentido, percebe-se que a inovação pode gerar raros e valiosos recursos para as 

empresas, podendo ser uma fonte inestimável de vantagem competitiva, pois com esse tipo de 

recurso as empresas seriam capazes de gerar e dar início às estratégias que outras empresas 

podem não implementar devido à essa carência. (BARNEY1991).  

Segundo Dosi (1988), a inovação se relaciona diretamente com a pesquisa, descoberta, 

desenvolvimento, imitação, adoção de novos produtos, processos produtivos e de novas ideias 

organizacionais. Para Wiklund (1999) ter uma postura estratégica inovadora aumenta as 

chances de uma organização antecipar-se aos seus concorrentes em relação ao lançamento de 

novos produtos, com maiores oportunidades no mercado.  

Inovações mais radicais são as que envolvem mudanças significativas com adesão de 

novas tecnologias, são objeto de mudanças nos padrões de consumo e constantemente 

percebidas como um diferencial substancial de melhoria em relação aos benefícios adquiridos, 

envolvem desafios únicos, tanto para o desenvolvimento devido ao elevado nível de incerteza 

em relação à viabilidade tecnológica, quanto  para a comercialização do produto temendo à 

incerteza de seu sucesso. (SANDBERG, 2002).  

O processo de inovatividade é uma tendência de uma determinada empresa que se 

envolve e apoia as novas ideias, sejam elas singulares, experimentos ou processos criativos 

que possam resultar em novos produtos e serviços, ou novos processos tecnológicos. O grau 

de intensidade da inovação representa um desejo, um comprometimento básico para deixar 

uma tecnologia ou prática existente em prol de outro negócio além do atual estado da arte.  

Basicamente existem dois tipos principais de inovação, a do produto e o de 

tecnológica.  

A inovação tecnológica está diretamente relacionada ao desenvolvimento do processo 

e do produto, engenharia, pesquisa, e na expertise técnica e conhecimento industrial, enquanto 

que a inovação do produto consiste na ênfase dada ao design do produto, pesquisa de 

mercado, propaganda e promoção, segundo Lumpking e Dess (1996).  

Em Miller e Friesen (1982), a literatura sobre inovação de produto parece apontar para 

um preponderantemente modelo conservador da dimensão de inovatividade. O modelo 

implica que a inovação não seja um estado natural das coisas, e que deve ser incentivada por 

novos desafios e ameaças, exigindo um tipo específico de estrutura e de um eficaz sistema de 

processamento de informação, para fazer com que os gestores conservadores se tomem 

conscientes da necessidade da mudança.  
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Empresa com características conservadoras consideram a inovação de produto como 

algo a ser feito em resposta aos desafios, ocorrendo somente quando muito necessário, neste 

modelo a inovação não acontecerá a menos que existam sérios desafios, ameaças, ou 

instabilidades no ambiente depois de levadas ao conhecimento para análise dos gestores. 

No entanto, a empresa empreendedora com característica de inovatividade tem na 

inovação um estado natural das coisas, a menos que hajam provas claras de que os recursos 

estão sendo desperdiçados na busca por novidades supérfluas, sendo que neste modelo a 

inovação está muito acima da média a menos que o sistema de planejamento e controle de 

informações alertem os gestores. (MILLER E FRIESEN 1982). Uma empresa que se utilize 

de tecnologias familiares e bem conhecidas, com grande competência, a ausência de inovação 

e de experimentações, podem ajudar na descoberta de soluções para problemas futuros, mas 

limita sua capacidade para a descoberta de invenções. (LUMPKIN;  DESS, 1996).  

Miller e Friesen (1982) em seus estudos com 52 empresas, sendo 29 consideradas 

conservadoras e 18 consideradas empreendedoras e mais arrojadas, sugerem que os 

determinantes da inovação do produto nas empresas são em grande parte função da estratégia 

empresarial adotada por um modelo conservador ou empreendedor. Enquanto que o estudo 

empírico de Ahuja e Lampert (2001) mostrou que experimentar novas, emergentes e pioneiras 

tecnologias pode ser um caminho para as organizações superarem as armadilhas da 

familiaridade, afinidade e maturidade das tecnologias existentes.  

Especificamente, Ahuja e Lampert (2001) descobriram que a exploração de novas e 

emergentes tecnologias está curvilineamente associada com o subsequente avanço das 

invenções, primeiramente crescente e, em seguida, decrescente à probabilidade da empresa de 

criação de uma descoberta inovadora. No entanto, esse resultado não foi identificado para o 

caso de tecnologias pioneiras, que pode estar associado ao fato de que tecnologias pioneiras 

diferem em demanda cognitiva e do risco de sobrecarga de informação das tecnologias novas 

e emergentes. Por fim, o estudo mostra que empresas variam suas estratégias empreendedoras, 

o uso desta estratégia conduz a desempenho superior em inovação em tecnologia. 

 

3.2.2 Assumir Riscos 

 

Segundo Lumpkin e Dess (1996) nas organizações, a assunção de riscos está ligada ao 

comportamento do gestor que assume compromissos financeiros com a possibilidade de 
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obtenção de um grande retorno nos resultados, aproveitando oportunidades de mercado. Na 

afirmação de (VENKATRAMAN, 1989) essa dimensão contribui para tomadas de decisões 

na alocação de recursos, pois ela reflete o grau de risco na escolha de produtos e mercados. 

Dess e Lumpkin (2005) apontam que o risco em questão depende do contexto em que 

será aplicado. No contexto de estratégia existem três tipos de risco: aventurar-se no 

desconhecido, ou seja, investir em “algo” de que não se tem conhecimento; comprometer- se 

em parcela relativamente grande de ativos, ou seja, investir recursos da empresa sem saber 

qual será o retorno e, empréstimos altos. 

Assumir riscos está associado aos indivíduos, alguns assumem mais riscos associados 

ao negócio do que a média dos empregados, ou do que a população em geral, exemplos: 

empreendedores independentes que criam novas empresas caracterizados por um 

comportamento arrojado em que ameaçam seu bem estar social e financeiro na busca por 

novas oportunidades, e os empreendedores de dentro de empresas existentes, são os chamados 

empreendedores corporativos que se encontram inseridos em um contexto social. 

(ANTONCIC, 2003). 

 

Percepções de riscos podem ser diferentes entre os empreendedores independentes e 

os empreendedores corporativos, ambos tentam sempre moderar o risco assumido, uma vez 

que o maior risco do empreendedor pode ser considerado o risco financeiro do investimento 

ao passo que o risco para o empreendedor corporativo envolverá também a sua reputação e 

aspirações na carreira de negócios e uma indireta ameaça à continuidade de sua renda. 

(ANTONCIC, 2003). 

Do ponto de vista de Miller e Friesen (1982), o risco pode ter vários significados 

dependendo do contexto em que se situa, e com certeza, uma delas é a de aventurar-se no 

desconhecido. O risco denota aquele senso de incerteza que pode ser associado ao risco 

pessoal, risco social ou risco psicológico. Em termos financeiros o risco representa a 

probabilidade de perdas, a incerteza do sucesso e a chance de resultados negativos no 

empenho de recursos. Ainda em Miller e Friesen (1982), a adoção deste conceito para definir 

a disposição de assumir risco, no contexto do empreendedorismo é o nível de 

comprometimento dos gerentes no empenho de grandes quantidades de recursos, quando há 

razoável chance de perdas.  
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As empresas assumem riscos quando estão dispostas a incorrer em elevadas dívidas ou 

comprometer grande parte dos seus recursos objetivando obter maior retorno com as 

oportunidades do mercado, apesar de não saber se serão bem sucedidas mesmo tendo coragem 

para agir sem conhecer as consequências. (LUMPKIN E; DESS, 1996). 

A assunção de risco é vista como uma característica intrínseca do empreendedor e do 

empreendedorismo no esforço de criação de novas empresas, pode ser considerado de risco 

visto que a taxa de mortalidade de novas empresas é considerável, uma vez que, segundo o 

SEBRAE-SP (2010), cerca de 27% das novas empresas morrem no seu primeiro ano de 

atividade, o que pode ser explicar pela forma como os empreendedores cognitivamente 

abordam o risco.  

Entretanto, as pessoas de maneira geral preferem ganhos certos em comparação com 

ganhos que podem ser maiores, mas com a possibilidade de perdas. Paradoxalmente, essa 

aversão individual ao risco é discordante com o nível de risco assumido por uma empresa 

imbuída de orientação empreendedora que pode ter efeitos benéficos na revitalização e 

performance dessa empresa. (ANTONCIC, 2003). 

O risco em excesso, embora possa ser prejudicial à PME, é quase que inevitável, visto 

que o resultado exato não pode ser reconhecido de antemão, de forma que as empresas devem 

frequentemente comprometer recursos suficientes, para desenvolver estes projetos em um 

mercado no qual a taxa de retomo é incerta se quiserem partir para uma busca de uma taxa de 

retomo muito alta. (FRISHAMMAR; HORTE, 2007). 

 

3.2.3  Proatividade 

 

A proatividade tem a ver com iniciativas do gestor em antever e antecipar-se em 

situações sobre expectativas futuras, com o propósito de colocar sua organização à frente das 

demais, agindo de forma rápida, inovando quando necessário e oferecendo-se como primeiro 

entrante, aproveitando a assimetria do mercado, de novos produtos de forma a ficar sempre à 

frente dos seus concorrentes, capturar elevados lucros e conseguir uma vantagem no 

estabelecimento e reconhecimento da marca. (LUMPKIN;  DESS, 1996). 

Um comportamento proativo, ou seja, aquele que antecipa mudanças e, em alguns 

casos, altera o ambiente é frequentemente visto como uma forma pela qual as empresas 

possam sobreviver e efetivamente se beneficiar com as mudanças. (SANDBERG, 2002). 
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Nestes processos que visam antecipar e agir sobre as futuras necessidades, que 

procuram novas oportunidades que podem ou não estar relacionadas com a atual linha de 

operações, a introdução de novos produtos e marcas à frente da concorrência, eliminam 

estrategicamente operações que estão na maturidade ou declínio nas fases do ciclo de vida 

(VENKATRAMAN,1989). 

Segundo Lumpkin e Dess (1996) de forma que uma empresa proativa é líder mais do 

que um seguidor, pois ela tem a vontade e visão de aproveitar novas oportunidades, mesmo 

que não seja sempre a primeira a fazê-lo. 

Se de um lado uma corrente defende que uma estratégia de proatividade é aquela em 

que os estrategistas atuam antes que sejam forçados a reagir às ameaças e oportunidades do 

ambiente, muito embora, em alguns casos significa uma reação, mas não uma reação ao meio 

ambiente, e sim uma reação aos sintomas de uma iminente mudança, e em alguns casos, as 

empresas podem, pelo menos em certa medida, criar seu futuro dando vida por meio da 

concepção de novos produtos, serviços e até mesmo indústrias, que ainda não existam 

(SANDBERG, 2002). 

Na outra ponta existe uma tendência em equiparar proatividade com competividade 

agressiva. Embora estejam intimamente relacionadas, existem diferenças: a proatividade 

refere-se como a empresa se relaciona com as oportunidades de mercado no processo de 

novos negócios, iniciativa e a capacidade de agir de forma oportuna com o propósito de 

modelar o ambiente e influenciar tendências, criando demandas, devido ao fato de a 

proatividade sugerir uma ênfase em iniciar atividades que está estreitamente relacionada à 

inovatividade e provável que concorra com ela para o caso da introdução de novos produtos. 

(LUMPKIN ,1996). 

A importância da iniciativa em um processo empreendedor seja para o crescimento da 

empresa, expansões oportunistas ou para aumento de sua participação no mercado, reflete na 

vantagem de ser o primeiro a entrar no mercado, sendo a melhor estratégia para capturar as 

oportunidades. (LUMPKIN; DESS, 1996). 

De acordo com Lumpkin e Dess (1996) a proatividade por meio da antecipação, 

perseguição de novas oportunidades e participação nos mercados emergentes tornou-se 

associada ao empreendedorismo, porém Barney (1991) ressalta que, para ser proativo faz-se 

necessário que a empresa implemente uma estratégia antes de qualquer competidor e 
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particularmente deve-se ter visão das oportunidades associadas a estratégia a ser 

implementada pela empresa.  

Dessa forma, uma empresa poderá obter vantagem competitiva sustentável sobre 

outras empresas e gerar acesso a canais de distribuição, desenvolver uma reputação positiva e 

cultivar bons relacionamentos com clientes. (BARNEY, 1991). 

Segundo argumentam Miller e Freisen (1978) apud Mendieta et. al., (2013) a 

proatividade da organização seria conhecida após determinarem se seriam capazes de modelar 

ou criar os seus próprios meios introduzindo produtos novos, técnicas administrativas e 

outros, ou simplesmente reagindo ao mercado de maneira que a proatividade se enquadrasse 

na organização como sendo a primeira a inovar em relação ao ambiente externo. (FERREIRA, 

2007). 

A organização é proativa quando é a primeira a inovar respondendo rapidamente às 

questões de oscilações do mercado na expectativa de obter sucesso nas janelas de 

oportunidades surgidas, esta dimensão pode ser considerada um dos principais fatores que 

mais impactam a PME, embora pode variar ao longo do ciclo de vida da empresa, é fator 

primordial para a sua manutenção e sobrevivência. (FERREIRA, 2007; FREITAS, ET. AL., 

2012). 

O processo de internacionalização da Alpargatas revela que a proatividade e formação 

de parcerias, também podem abrir as portas para novos mercados, até mesmo o internacional. 

(VASCONCELOS, 2008). A empresa decidiu criar uma fábrica especializada em produzir 

para o mercado internacional, um conceito até então inexistente no Brasil, em sociedade com 

proprietários da Azaleia, foi criada a TNK em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul que 

tinha como objetivo produzir e desenvolver calçados exclusivamente para o exterior.  

A Alpargatas ilustra bem a importância da inovação do produto, do marketing, da 

forma de comercialização para entrar num mercado desconhecido, ganhar participação e 

aumentar as vendas, resultando em expressivo retomo em menos de um ano, as sandálias 

Havaianas já estavam nos pés dos brasileiros das classes dominantes afirma Vasconcelos, 

(2008). Ribeiro e Pimentel (2006) falam sobre a influência do perfil do empreendedor: 

A internacionalização foi consequência do contexto e da conjuntura dos 
setores nos quais as empresas atuam. A estratégia foi também proativa, na 
medida em que os fundadores, diante da percepção de que a 
internacionalização era essencial para a manutenção da competitividade, 
mesmo no mercado doméstico, empreenderam-na imediatamente. 
(RIBEIRO; PIMENTEL, 2006). 
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Semelhante às proposições de Barney (1991), Lee (2000) relata que as empresas que 

são as primeiras e mais rápidas a lançar novos produtos ou serviços no mercado alcançam os 

retornos mais elevados, e pelo fato de serem pioneiras, essas empresas ganham lucros 

oriundos do monopólio até que um competidor imite o novo produto e/ou serviço ou encontre 

um substituto.  

 

3.2.4 Autonomia 

 

Autonomia nas tomadas de decisão permite ao gestor ou à sua equipe, a liberdade de 

escolhas sem restrições organizacionais, o gestor tem a independência para aplicar novas 

ideias ou percepções acerca de novas oportunidades, a dimensão desta autonomia é exercida 

em função do nível de centralização ou delegação, e esta pode ter relação direta com o 

tamanho da organização. (LUMPKIN; DESS, 1996).  

No empreendedorismo existem muitas histórias sobre determinados pioneiros que 

tinham uma ideia inovadora, e que evoluíram, transformando-se em um pequeno negócio, que 

com o passar dos anos foi também crescendo, gerando riquezas para seus fundadores e 

benefícios para a sociedade em geral, que acabou virando uma grande empresa, símbolo 

maior do capitalismo atual. Não há como negar que a origem do empreendedorismo está 

intimamente ligada às pessoas idealizadoras, com pensamentos independentes, que largaram 

posições bem estabelecidas e de destaque dentro de empresas sólidas em busca do próprio 

negócio, sem chefes para seguir ordens e com maior liberdade para tomar decisões, buscando 

o melhor caminho para realização de seus sonhos. A autonomia refere-se à independência de 

ação dos indivíduos ou dos grupos em trazer uma ideia ou uma visão e a desenvolverem por 

completo. (LUMPKIN; DESS, 1996). 

Segundo Burgelman (1983) um comportamento estratégico autônomo é um meio à 

renovação, sendo comparado a uma matéria-prima necessária à diversidade, que é 

conceitualmente equivalente à atividade empreendedora gerando novas combinações de 

produtivos recursos à empresa, provendo a base necessária para radicais inovações, de forma 

que o comportamento autônomo toma forma fora do atual contexto estrutural e, para ser bem 

sucedido precisa ser aceito e integrado pela organização dentro de seu conceito de estratégia 

empresarial.  
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No exercício da autonomia em organizações pode-se encontrar dois estágios distintos 

envolvendo o projeto, sendo um deles conduzido por membros de organizações autônomas e 

de estímulo ao projeto, e outro conduzido por um líder que promove a atividade 

empreendedora, adaptando as inovações às normas organizacionais ou restrição de recursos 

que podem rejeitar o projeto. Dentro de um ambiente organizacional, este líder tem o 

principal papel empreendedor na busca por recursos, que vai além dos limites habituais de 

autoridade e promove a capacidade de assumir riscos em benefícios de novas ideias rompendo 

paradigmas. ( LUMPKIN E DESS, 1996).  

A autonomia, delegada pela alta direção de uma organização, proporcionaria meios 

necessários para a expansão da esfera de influência corporativa da empresa e para a 

descoberta de adicionais sinergias em combinações únicas de recursos constituídos por essas 

empresas, proporcionando os meios necessários para desenvolver e explorar a tecnologia 

organizacional. Nesse sentido, a alta administração da empresa deveria permitir a atuação de 

grupos autônomos, consentindo o livre exercício das iniciativas que ainda não estão obtendo 

êxito, implementando as mudanças necessárias na estrutura da empresa para estimular novas 

ideias, reforçando o pensamento criativo e facilitando a tomada de decisão. (BURGELMAN, 

1983;  LUMPKIN;  DESS, 1996). 

Segundo Miller (1983) em organizações consideradas mais empreendedoras, as 

lideranças são também mais autônomas, o que pode variar conforme o tamanho da empresa,  

do estilo gerencial, ou da propriedade, como é o caso de organizações na quais o proprietário 

é de fato o principal responsável pelas decisões. 

Nos estudos de Lumpkin et. al., (2009), os autores confirmam que a autonomia é 

essencial para gerar valores empreendedores e para conceitos básicos de estratégia 

empreendedora, uma vez que o espírito de liberdade e independência é importante para o 

surgimento de novas criações. As organizações que desenvolvem as culturas empreendedoras 

motivam os indivíduos a serem mais autônomos, e de tal forma, reforçam a dimensão da 

autonomia. (LEE; PETERSON, 2000). 

Segundo Miller (1983) a importância ligada à autonomia estão em fatores como 

personalidade, características psicodinâmicas e o contexto sociocultural da alta direção da 

empresa em fomentar o comportamento empreendedor.  

Alguns estudos indicam que uma performance empresarial superior é mais 

frequentemente alcançável por líderes ou grupos de líderes internos. Gestores com foco 
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interno são mais orientados por tarefas e funcionam melhor em situações de estresse do que os 

gestores com foco externo que são mais propensos a recorrer ao poder coercivo do que os 

líderes internos que se baseiam em formas mais persuasivas de poder. Nesse sentido, a 

autonomia estaria associada às empresas em que seus líderes têm foco interno e dessa forma, 

com uma maior propensão para proatividade, inovação e capacidade de assumir riscos. 

(MILLER,  ET. AL., 1982).  

Por outro lado, existem outros autores que chamam a atenção para o meio ambiente e 

aspectos estruturais da empresa que promove a inovação e atividade empreendedora, 

enquanto existem aqueles que focam em fatores estratégicos e em tomada de decisão. Se de 

um lado temos uma corrente que defende que a centralização, vital para o empreendedorismo, 

de outro temos as vantagens do conhecimento específico e extrema delegação de autoridade 

para a tomada de decisão na promoção da inovatividade. Muito desse conflito e de outros 

demonstrados na literatura devem-se à falta de distinção entre os tipos de empresas ao 

examinar os fatores correlacionados ao empreendedorismo. ( MILLER, 1983).  

O fato é que tomada de decisão participativa, segundo Covin; Green e Slevin (2006), 

utilizada por algumas organizações e defendida por alguns autores deveria ser um moderador 

da relação entre a orientação empreendedora e os resultados de desempenho da organização.  

Essa teoria baseia-se na observação de que, muitas vezes, é difícil conseguir que 

vários tomadores de decisão concordem que estratégias com alto risco, tais como as 

empregadas por empresas com forte orientação empreendedora, deveriam ser prosseguidas. 

Uma gestão participativa, apesar de seus benefícios, pode ser burocrática e consumir muito 

tempo e não reagirão rapidamente às novas oportunidades do mercado, caso seus processos de 

tomada de decisões sejam lentos. (COVIN; GREEN; SLEVIN, 2006). 

Nas pesquisas de Miller et. al., (1982), em estudo realizado com 33 empresas 

canadenses, em que o locus of control1 da alta administração da empresa tem uma relação 

direta e significativa com a natureza da estratégia corporativa, mas uma indireta relação com o 

ambiente e a estrutura.  

Em outro estudo Miller (1982) ressalta o caso de pequenas empresas empreendedoras 

e empresas planejadas2, o alto nível de empreendedorismo foi associado com presidentes que 

                                                 
1Locus of control mede a percepção individual de quanto controle uma pessoa está exercendo sobre os eventos 
de sua vida, Miller (1982). 
2Empresas planejadas são as que adotam como modo de tomada de decisão o planejamento e a estrutura 
burocrática, definição de Miller (1983). 
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mantinham uma forte autoridade central e também atuavam como líderes por conhecerem os 

mercados e as tecnologias emergentes, ou seja, quanto mais empreendedora era a empresa, 

mais autônomos eram os seus líderes.  

Resultados como estes estão diretamente associados ao fato de que para esses tipos de 

empresas a tarefa empreendedora recai sobre uma pessoa,  seu conhecimento em relação ao 

ambiente, a que os clientes desejam, promovendo assim a necessária informação para uma 

estratégia competitiva.  

A presença de tecnocratas, outro resultado da pesquisa, impulsiona o 

empreendedorismo em virtude dos seus interesses científicos, perícia e vontade de 

aprendizagem e desenvolvimento de carreira. Estes tecnocratas podem aumentar sua 

percepção e desejo por implementar  ideias para inovação e renovação organizacional.  

A pesquisa de Covin; Green e Slevin (2006) mostrou que a orientação empreendedora 

tem um efeito positivo no crescimento das vendas quando grandes decisões estratégicas e 

operacionais são feitas de maneira autocrática, de forma que empresas efetivamente 

empreendedoras não parecem ser estrategicamente gerenciadas por consenso, pelo contrário, 

tais empresas parecem se beneficiar de um senso de crescimento por meio de um processo 

estratégico que é relativamente autocrático em natureza, sem contar com o fato de que a busca 

por consenso estratégico pode deteriorar a habilidade das empresas empreendedoras e estreitar 

seu foco de negócio com objetivo de alcançar uma economia de escopo em suas operações.  

Ao permitir que várias pessoas opinem no processo de tomada de decisão estratégica, 

as empresas podem encontrar dificuldades para manter a clareza e a singularidade do foco que 

as pesquisas e teorias sugerem serem características de empresas verdadeiramente 

empreendedoras. 

 

3.2.5 Agressividade Competitiva 

 

A agressividade competitiva tem a ver com a provocação aos concorrentes de uma 

organização, no sentido de obter melhores resultados pela superação e conquista de mercados, 

porém uma maior agressividade por parte da organização está relacionada com a resposta da 

mesma aos seus concorrentes. Trata-se de organizações que entram em mercados já 

identificados e dominados por outras e também daquelas que forçam uma redução de preços 
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para garantir sua participação no segmento. (STAMBAUGH, ET. AL., 2009; CHEN E 

HAMBRICK, 1995).  

A conotação do termo competitividade transmite a noção de homens vigorosamente 

competindo com outros, cada um se esforçando para oferecer um desempenho superior, 

afastando o rival em sua incessante busca para manter-se à frente do outro, afirma Ferrier et. 

al., (2002).  

Análoga a essa simbologia, ainda segundo Ferrier et. al., (2002) para o caso de uma 

empresa em um ambiente competitivo, temos que algumas empresas líderes do mercado são 

capazes de sustentar suas fortes posições com lucro acima da média, competindo agressiva  e 

energeticamente, iniciando e respondendo aos ataques dos concorrentes.  

Na definição de estratégias, alguns gestores muitas vezes enfrentam a difícil tarefa de 

decidir se devem procurar ou evitar confrontos competitivos, uma vez que as consequências 

da adoção de uma agressividade competitiva inadequada poderá ser muito dispêndios a para a 

organização e a escolha de uma postura agressiva terá um impacto direto nesta estratégia, com 

consequências no desempenho financeiro, de forma que a competitividade está ligada em 

maior ou menor grau do ambiente em que a empresa atua. (COVIN E COVIN, 1990). 

Segundo Lumpkin e Dess (1996) agressividade competitiva refere-se à propensão da 

empresa para direta e intensivamente desafiar seus competidores ao entrar em um mercado ou 

melhorar sua posição, superando seus rivais, caracterizando atitudes compreensivas que 

podem tomar a forma de confronto direto, refletindo o desejo de ser pouco convencional, em 

vez de perpetuar métodos tradicionais de competição. 

Em determinadas situações, ainda segundo Lumpkin e Dess (1996), tomadores de 

decisão podem adotar postura mais rígida frente a eventuais ameaças, no sentido de defender 

a organização, evitando deteriorização das condições financeiras e/ou de participação de 

mercado, num processo de decisão mais restrito e centralização de controles, no sentido de 

preservar os recursos. 

As decisões se orientarão mais para o curto prazo em situações de iminentes crises, 

com poucas fontes de informações consultadas em situações de crises explicando porque 

existem poucas soluções disponíveis. Os pesquisadores também descrevem uma tendência 

dos tomadores de decisões de responderem rigidamente durante uma crise por meio de um 

processo cognitivo, afirma Ferrier et. al., (2002). 
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Segundo Ferrier et. al., (2002), há ainda outra corrente que segue a linha de 

competitividade dinâmica dentro da área de estratégia empresarial centrados na ideia de 

estratégia como ação competitiva, consistente com a visão de empreendedorismo corporativo 

e hipercompetitividade, a agressividade por meio do número de ações competitivas e a 

velocidade com que são implementadas, seja em termos de iniciar um ataque ou de resposta 

ao competidor, foram encontradas como sendo o mais forte, consistente e robusto constructo 

na linha de competitividade dinâmica. 

A motivação da empresa para competir agressivamente, está desde a visão do 

comportamento estratégico, sua estrutura, eventuais barreiras à entrada no mercado, ao 

crescimento do setor de atuação e ao grau de concentração e do performance passado da 

empresa. Em geral, os gestores atribuem o sucesso de um bom desempenho anterior a suas 

ações, reforçando assim uma resistência à mudança, aonde o sucesso dá lugar à complacência 

e uma persistente dependência de rotinas organizacionais, inibindo uma ação competitiva e 

mudança estratégica.  

Fraco desempenho passado geralmente motiva a reavaliação das atuais rotinas 

organizacionais, gerando uma mudança de estratégia e uma ação para competir 

agressivamente, nesta linha de pensamento, a alta administração da empresa também possui 

um importante papel na forma da empresa competir e, consequentemente, em sua estratégia e 

performance. (FERRIER, 2001). 

Empresas estabelecidas que tendem a ser mais propensas a novos empreendimentos 

têm uma agressividade competitiva maior, segundo Venkatraman, (1989), afirmam para ter 

vantagens no mercado é necessário fazer alocação de recursos de forma rápida. 

As organizações industriais e suas estratégias empresariais,  amplamente reconhecem 

que empresas líderes de mercado frequentemente apresentam economia de escala e escopo, 

barreiras de entrada, curva de aprendizagem, baixo custo marginal, robusta fonte de recursos, 

posição de mercado e reputação. Tais empresas, com o objetivo de manter sua posição de 

liderança no mercado podem empreender um comportamento agressivo através da: redução de 

preço, proliferação de produtos, propagandas e aumentar sua capacidade de produção e escala, 

dessa forma, estariam  motivadas a desempenhar um comportamento mais agressivo do que as 

pequenas empresas.  (FERRIER,  ET. AL., 2002). 

Ao mesmo tempo, segundo ainda Ferrier et. al., (2002), o processo de tomada de 

decisão e a cultura organizacional influenciam a relação entre a agressividade competitiva e a 
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baixa performance, principalmente, no caso de empresas que apresentam uma alta 

administração heterogênea, visto que este tipo de administração geralmente desenvolve um 

processo conflitante na tomada de decisão, caracterizado por grandes debates, discussões e 

imensas reuniões. Esse tipo de característica no processo de tomada de decisão irá impactar o 

nível de agressividade competitiva da empresa, afirma o autor. 

Além do mais, pesquisas anteriores apontadas por Ferrier et. al., (2002) sugerem que a 

característica da indústria em que a empresa atua, influi na sensibilidade e percepção dos 

gestores relativamente à intensidade de competição dentro da indústria, que por sua vez influi 

na escolha da estratégia empresarial e consequentemente na agressividade competitiva da 

empresa. 

Para Covin e Slevin (1989) sobreviver e competir em um ambiente hostil é difícil para 

grandes empresas já estabelecidas e para as pequenas empresas o impacto adverso de um 

ambiente hostil provavelmente representa uma ameaça ainda maior, devido ao fato de que 

novas empresas tem muito mais probabilidade de falharem do que as já estabelecidas, vários 

pesquisadores defendem que uma postura agressiva e competição intensa são críticas para a 

sobrevivência e o sucesso dos novos entrantes, complementam Lumpkin e Dess (1996).  

Assim, as PME procuram minimizar os riscos associados ao operar em ambientes 

hostis, por meio de uma postura competitiva que não é particularmente arriscada. E como as 

pequenas empresas possuem bases de recursos limitados e, consequentemente, limitada 

capacidade de sobreviver às más decisões gerenciais, os custos associados a tais decisões são 

consideravelmente maiores em ambientes hostis do que em benignos, visto que expõem a 

empresa a maiores riscos. (COVIN E COVIN, 1990). 

Considerando a escassez de oportunidades de produtos ao mercado e às vezes a 

necessidade de defender vigorosamente a posição na indústria em ambientes hostis, as PME 

constantemente alcançam seus objetivos somente por meio de uma postura de agressividade 

competitiva na tentativa de aumentar sua participação no mercado, que possivelmente sofrerá 

retaliações dos concorrentes maiores, segundo estudos de Covin e Covin (1990). 

Entre as mais novas, as PME mais eficazes são geralmente aquelas cujo nível de 

agressividade competitiva não está positivamente associado ao nível de sofisticação 

tecnológica do ambiente. A intuição ou o conhecimento tradicional podem muitas vezes levar 

os gestores das pequenas empresas ao erro em relação à questão de qual o melhor negócio a 

seguir na presença e pressão dos competidores em vários segmentos da indústria. 
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3.2.6 Resumo por Categorias das Orientações Empreendedoras 

 

As orientações empreendedoras, suas categorias e elementos relacionados: 

Quadro 4 – Categorias e elementos das orientações empreendedoras 
OE Categorias Elementos 

In
ov

at
iv

id
ad

e 

• Produtos e Serviços • Novos produtos/serviços, mudança na frequência em produtos/serviços. 

• Processos • Inovação administrativa tecnológica em produto ou mercado. 

• Recursos Financeiros • Investimento em inovação e P&D. 

• Pessoas • Comprometimento em inovação dos recursos humanos. 

• Criatividade • Apoio em novas ideias e experimentos. 

• Diferenciação • Iniciativas inovadoras de difícil ação dos competidores. 

A
ut

on
om

ia
 • Equipe • Líderes com comportamento autônomo. 

• Intraempreendedorismo • Engajar iniciativas empreendedoras. 

• Ação Independente • Pensamentos e cultura que promovem à ação independente. 

A
ss

un
çã

o 
de

 R
is

co
 • Risco Geral • Organização caracterizada por assumir altos riscos. 

• Risco na Decisão • Visão pouco conservadora nas decisões. Risco pessoal. 

• Risco Financeiro • Postura em assumir riscos de ordem financeira. 

• Risco em Negócios • Postura em assumir riscos de negócios. 

Pr
oa

tiv
id

ad
e 

• Monitoramento do ambiente • Identificar necessidades, antecipar mudanças, busca de novas oportunidades. 

• Atitude de Antecipação • Primeiro a introduzir novos produtos/serviços, técnicas administrativas e outros. 

• Participação e Resolução de 

problemas 

• Procedimentos de controle descentralizados e orientados para busca de soluções de 

problemas e novas oportunidades. 

• Flexibilidade Tecnológica • Disponibilidade e acessibilidade de equipamentos para o desenvolvimento de novos 

produtos/serviços. 

A
gr

es
si

vi
da

de
 

C
om

pe
tit

iv
a 

• Reação à Concorrência • Responder agressivamente aos concorrentes. 

• Competição Financeira • Busca de posição no mercado à custa de fluxo de caixa ou rentabilidade. 

• Competição em Negócios • Combate tendências que podem ameaçar a sua sobrevivência, com uso de métodos de 

competição não convencionais. 

• Marketing • Gastos agressivos em marketing. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de (MENDIETA, A. C., et. al., 2013). 

 

No Quadro 4 estão resumidos os principais elementos sobre a orientação 

empreendedora nas suas dimensões, discutidas no capítulo anterior, sendo que a seção 

seguinte pretende tratar especificamente sobre as teorias de internacionalização, que são 

consideradas neste estudo, como importante elemento do ambiente organizacional, que 

combinados com as orientações empreendedoras poderiam explicar o sucesso de algumas 

empresas e alguns empreendedores no processo de internacionalização. 
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3.3 Teorias sobre Internacionalização 

 

Foram selecionadas algumas formas de internacionalização para este estudo com base 

nos trabalhos de Johanson e Vahlne (2009); Olivatt e McDougall (2005); Moen (2002), 

ligados à escola nórdica no modelo Uppsala, teoria que explica os mecanismos básicos sobre 

as etapas de um processo de internacionalização e que possui grande relevância para o 

entendimento da realização de negócios internacionais, além do empreendedorismo 

internacional e das empresas born global, que são as empresas criadas com uma perspectiva 

nova, fenômeno que vem acontecendo recentemente chamada de empresas nascidas globais, 

direcionadas basicamente para o mercado exterior. 

Com base nestas correntes teóricas que caracterizam os processos de 

internacionalização de PME’s,  destacam-se as seguintes: 

 

Quadro 5  -  Características das correntes teóricas 
Teoria Principais características 

Modelo Uppsala A internacionalização é um processo gradativo, com processos de compra/venda 

usando intermediários, em países fisicamente próximos, depois podem caminhar 

para abertura de escritório próprio ou até mesmo um nova planta no exterior. 

Empreendedorismo e a internacionalização Forte apelo pela tecnologia, empreendedor com conhecimentos do mercado 

externo, aproveitamento de oportunidades no estrangeiro e parcerias. 

Born global Empresa criada voltada para o mercado externo, nichos específicos de mercado, 

recursos internos voltados para os negócios internacionais e empreendedor com 

conhecimentos e experiências no mercado estrangeiro. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Silva et. al., (2012). 

 

O quadro 5 mostra alguns dos estudos das teorias de uma empresa que explora 

oportunidades no mercado internacional.  

 

3.3.1 Internacionalização na Proposta de Uppsala 

 

Segundo Johanson e Vahlne (2009) este modelo tem como base a evolução 

comportamental da organização que se desenvolve inicialmente apenas no mercado interno, 

campo necessário para desenvolvimento empresarial e tecnológico e, somente depois, ainda 

que inicialmente gradual, tentar o desenvolvimento em direção ao mercado internacional, com 

mudanças de atitudes organizacionais que formam a base da sua decisão de entrada neste 
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novo contexto. O processo de internacionalização seria uma consequência do seu próprio 

crescimento, no entanto, a falta de conhecimento do mercado externo aliado à falta de 

recursos pode se tornar um obstáculo a ser ultrapassado através do aprendizado sobre os 

mercados externos e suas operações. 

Ainda segundo os mesmos autores a escala de absorção do conhecimento da 

internacionalização deve passar pela avaliação detalhada do seu mercado-alvo, 

preferencialmente um país vizinho, de operações similares as existentes, visto que a incerteza 

em relação ao resultado de uma ação aumenta com a distância, fazendo com que elas 

procurem se sentir menos deslocadas como estrangeiras. Eventuais mudanças internas na 

empresa e decisões de comprometimento serão necessárias para permitir a entrada neste 

mercado, que se consolida através de pequenos passos, no início com realização de 

exportações intermediadas através de agentes e/ou intermediários, posteriormente pode se 

estabelecer uma subsidiária local e finalmente, se houver demanda, constituir uma empresa 

com produção/manufatura local, segundo Johanson e Vahlne (2009), que pesquisaram e se 

dedicaram à este modelo. 

Os estudos de Johanson e Wiedersheim-Paul, (1975) já apontavam para o fato de que a 

proposição essencial básica é de que a empresa deve primeiro se desenvolver num ambiente 

mais seguro e de menos riscos organizacionais como o mercado interno, sendo a 

internacionalização encarada como uma evolução da empresa a partir de tomadas de decisões 

estratégicas, pautadas nas experiências consequência de uma série de decisões, visando o 

crescimento. Os obstáculos mais importantes para a internacionalização são a falta de recursos 

e o conhecimento, segundo os autores. 

 

3.3.2 Empreendedorismo Internacional 

 

Surgido no final da década de 1980 e inicio da década de 1990, estudos de Morrow 

(1988) apontam pela primeira vez a expressão de empreendedorismo internacional, como 

consequência de avanços tecnológicos, aprendizados culturais e aberturas de mercados 

exteriores para novos negócios. Em Wright e Ricks (1994) o tema foi abordado através da 

ideia de organizações em que as operações atravessam barreiras nacionais e se relacionam 

com o ambiente internacional no qual se encontram inseridas. 
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O empreendedorismo para o mercado internacional é reconhecido como um processo 

de evolução através da pesquisa por novas oportunidades além do mercado interno, com 

objetivo de obter vantagem competitiva interagem as atitudes do processo empreendedor com 

as do processo de internacionalização, que inicialmente se situam em lados opostos, contudo 

no momento da tomada a decisão, visando a expansão dos negócios da empresa para o 

mercado internacional, os dois processos se juntam para consolidar a posição à vista da 

aceitação dos riscos intrínsecos desta atividade, conforme Zahra e George (2002). 

No Brasil são encontradas evidências da teoria de networks3, que em vez de focar os 

fatos econômicos para explicar a internacionalização da firma, concentra-se nos laços 

cognitivos e sociais que se formam entre os atores que mantém relacionamentos dos negócios. 

(SILVA  ET. AL, 2012). 

Andersson e Wictor (2003) chamaram a atenção para o fato de que características 

pessoais do empreendedor são relevantes para o desenvolvimento do processo de 

internacionalização. É comum entender que, pessoas que acumularam experiências no 

exterior anteriormente, por cargos ocupados ou mesmo por contato externos, possuem 

estratégias de internacionalização consolidadas. Os autores também identificaram que a 

capacidade de perceber e alimentar redes de relacionamento é reduzida à pessoa do 

proprietário-dirigente, recaindo sobre ele a responsabilidade de nutrir ativamente a rede em 

busca de oportunidades de internacionalização.  

Essa particularidade corrobora a proposição de que no Brasil as networks 
empresariais e pessoais podem funcionar como mediadoras do processo de 
internacionalização, reduzindo o risco percebido em operar no exterior. 
(RIBEIRO E MELLO, 2006). 

 

Na percepção de Knight (2000) a orientação empreendedora de uma PME para a 

internacionalização, tem caráter importante na aquisição de know-how para que a organização 

responda às necessidades da globalização, com estratégias e preparando-se devidamente para 

internacionalização, resultando em melhor desempenho.  

Nos estudos de Oviatt e McDougall (2005), a partir de estudos empíricos próprios, 

propuseram um modelo de internacionalização veloz e capaz de obter vantagem competitiva 

                                                 
3 Na Teoria de Networks as iniciativas são modos de seguir outros participantes da rede ou desenvolver 
relacionamentos em novas redes, que também são responsáveis pela decisão de quando iniciar os movimentos e 
determinam o local de destino. O comportamento difere de acordo com o grau de internacionalização da própria 
empresa e da rede (CARNEIRO, 2007). 
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no mercado externo baseado em quatro forças: habilitação, motivação, mediação e 

moderação.  

 A primeira força, habilitação está ligada às tecnologias disponíveis que fazem com 

que as distâncias entre países sejam cada vez menores e meios mais eficientes, num processo 

de logística com serviços de transportes rápidos para as mercadorias em geral. A segunda 

força é a motivação, que reside no processo de tomada de decisão do empreendedor em 

decidir empregar os recursos tecnológicos com vistas ao processo de internacionalização. 

Como terceira força, a mediação, também vinculada a processos de tomada de decisão do 

empregador ou de um grupo de empregadores, que visualiza oportunidades de negócios em 

locais além das linhas de fronteira. A quarta e última força, a moderação, os autores apontam 

para dois tipos, um que seria ligado a intensidade de konw-how que irá determinar a 

quantidade de informações aprendidas que vão possibilitar uma internacionalização mais 

rápida ou não, e a outra refere-se à rede internacional na qual o empreendedor está inserido e 

que vai estabelecer oportunidades de novos negócios. 

Uma das definições de empreendedorismo internacional mostra que esta é uma 

combinação entre inovação, proatividade e correr riscos, presentes nas orientações 

empreendedoras. Os riscos ultrapassam as fronteiras dos países e destinam-se a gerar valor 

nas organizações. (MCDOUGALL;  OVIATT, 1994).  

Neste contexto, os próprios autores perceberam que deveriam atualizar as suas 

definições sobre empreendedorismo no mercado internacional, propondo a seguinte definição: 

Empreendedorismo internacional constitui-se em descobertas, aprendizados, 
resoluções e exploração de oportunidades, atravessando fronteiras nacionais 
para criar futuros produtos e serviços. (OVIATT E MCDOUGALL, P. 540, 
2005). 

 

O apoio externo colabora para suprir falhas estruturais peculiares facilitando a 

inserção das PME’s no mercado internacional. As ações de políticas governamentais de apoio 

às atividades com vistas ao mercado internacional, do tipo linhas de crédito, facilitações para 

acesso a novas tecnologias, assim como o acesso a informações sobre como operacionalizar o 

comércio com o exterior (agentes, representantes, logísticas e marketing), são importantes 

para o desenvolvimento da internacionalização, apontam os estudos de Smallbone et. al,. 

(1999); Todd e Javalgi (2007). 

Empreendedorismo internacional supõe que o empreendedor seja capaz de  controlar 

seus recursos, além de controlar as estratégias e habilidades para criar e explorar 
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oportunidades em diferentes mercados. Estas características espelhando a necessidade de 

inovação e a aversão ao risco necessários às empresas para que possam alavancar suas 

operações internacionais, tornam o empreendedorismo internacional um atrativo e singular 

campo de pesquisa. (GEORGE E ZAHRA 2002). Assim mesmo, com o crescente interesse no 

fenômeno do empreendedorismo internacional, segundo observado por Knight; Rialp e Rialp 

(2005), este está ainda distante de se tornar bem caracterizado, ou seja, com contornos  bem 

definidos e compreendidos. 

A partir dos estudos analisados neste trabalho, pode-se resumir no Quadro 6, as 

principais características do empreendedor internacional relacionadas com as características 

do empreendimento que podem facilitar o processo de internacionalização da organização:  

 

Quadro 6 - Elementos do empreendedorismo internacional 
Características do Empreendedor Características do Empreendimento 

Forte orientação internacional e experiência no mercado externo Conhecimento profundo do mercado e do produto 

Maior tolerância a risco Maior capacidade de inovação e Reação proativa às oportunidades 

de crescimento em mercados no exterior 

Conhecimento técnico ou científico que permite o desenvolvimento 

de conceitos inovadores e singulares 

Percepção da demanda e inclinação internacional e Diferenciação do 

produto como uma fonte de vantagem competitiva 

Uso de parcerias ou redes de relacionamento Entrada no mercado internacional via exportação 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Segundo Andersson et. al., (1997) o  empreendedor internacional é o agente que 

explora oportunidades no mercado internacional, é necessário estabelecer uma correlação 

entre o Empreendedorismo Internacional e a Internacionalização.  

 

3.3.3 Nascidas Globais (born global) 

 

São empresas criadas com uma perspectiva nova, fenômeno que vem acontecendo 

recentemente, chamada de empresas nascidas globais, direcionadas para o mercado exterior, 

incluindo empresas de pequeno e médio porte, segundo os estudos de Rennie (1993). A 

característica principal dessas empresas reside no direcionamento de seu escopo de atuação 

para os negócios internacionais logo nos primeiros anos de vida. (MCDOUGALL; SHANE E 

OVIATT, 1994). 
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Segundo Madsen e Servais (1997), o principal objetivo destas empresas é o de 

alcançar mercados internacionais, desde a sua fundação. A globalização dos seus negócios 

rapidamente, sem mesmo ter se dedicado incialmente ao mercado interno conforme modelo 

de Uppsala, está baseado em estratégias para o processo de internacionalização, 

(GABRIELSSON, 2005), e são frutos da globalização facilitando os processos de 

internacionalização, abrindo oportunidades de negócios no exterior para novas empresas. 

(KNIGHT; MADSEN E SERVAIS, 2004). 

Quadro 7 - Divergências quanto às variáveis que formam o conceito born global 
Conceito Variável Autores 

Data da Fundação 
Antes de 1990 Rasmussan, Madsen e Evangelista, 2001 

Depois de 1990 Moen, 2002, Moen e Servais, 2002; Rassmuden e Madsen, 2002 

Tempo decorrido  

(da Fundação ao Início das Atividades) 

Até dois anos Moen, 2002, Moen e Servais, 2002 

Três anos 
Knight e Cavusgil, 1996; Knight, Madsen e Servais, 2004; Mort e Weerawardena, 2006; 

Rasmussan e Madsen, 2002; Rasmussan, Madsen e Evangelista, 2001 

Cinco anos Zucchella, 2002 

Seis anos Zahra, Ireland e Hitt, 2000 

Sete anos Jolly, Alahuta e Jeannet, 1992 

Oito anos McDougall, Shane e Oviatt, 1994 

Quinze anos Gabrielsson, Sasi e Darling, 2004 

Faturamento no exterior (%) sobre total das 

operações 

Mínimo de 5% McDougall, 1989 

Mínimo de 25% 

Knight e Cavusgil, 2004; Knight, Madsen e Servais, 2004; Moen, 2002; Moen e Servais, 2002; 

Mort e Weerawardena, 2006; Rasmussan e Madsen, 2002; Rasmussan, Madsen e Evangelista, 

2001 

Mais de 50% Gabrielsson, 2005; Gabrielsson, Sasi e Darling, 2004 

Mais do que 75% Chetty e Campbell-Hunt, 2004 

Abrangência de Mercados 

Pelo menos um ou poucos 

mercados internacionais 
Sharma e Blomstermo, 2003 

Mesma ou várias regiões do 

mundo 
Chetty e Campbell-Hunt, 2004; Gabrielsson, Sasi e Darling, 2004; Gabirelsson, 2005 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Dib e Rocha, 2008. 

 

Nos estudos de Rennie (1993); Moen (2002), foram apontados que estas empresas 

atuam em nichos de mercado específicos, onde seus recursos são fontes de vantagens 

competitivas de valor estratégico. 

A maioria das empresas born globals surgiu a partir de empreendedores com algum 

avanço tecnológico de processo, tipicamente os produtos destas empresas envolvem algum 

tipo de valor agregado, muitos destes destinados ao uso industrial. (ANDERSSON, 2004).  

Born global são empresas que começam a exportar um ou mais produtos em até dois 

anos de sua fundação e possuem propensão a exportar, no mínimo de 25% das suas vendas, 
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sendo que, normalmente são pequenas empresas com total de vendas anual não excedendo 

100 milhões de dólares, conforme pesquisa de Andersson (2004). No Brasil já seriam 

consideradas como empresas de médio para grande porte, segundo critérios do BNDES – 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social , conforme apresenta o Quadro 11 

deste trabalho. 

Crescem as discussões sobre o fenômeno das born global, mas não há ainda definições 

gerais sobre o conceito. Na literatura, as diferentes denominações das empresas com 

internacionalização acelerada mostram-se como variações do mesmo fenômeno, apesar do 

razoável consenso teórico do que é uma born global, o mesmo não pode ser concluído sobre a 

operacionalização empírica desse conceito. (DIB; ROCHA, 2008).  

Ainda há muita controvérsia, diferentes critérios têm sido escolhidos pelos autores, 

tornando assim qualquer intenção de comparação extremamente desafiadora. Os critérios mais 

recorrentes estão representados no Quadro 7. 

Uma observação sobre estas variáveis sugere que a adoção de uma definição é 

contingente do tipo de país de origem da empresa e das características de seu ambiente de 

negócios, afirmam Dib e Rocha (2008). 

 

3.4 Orientações Empreendedoras Presentes nas Teorias de Internacionalização 

 

Com base nos estudos sobre a orientação empreendedora, a partir de Miller (1983) até 

Covin et. al., (2006), relatados no Quadro 3 deste trabalho, são esperadas, teoricamente que 

algumas das dimensões destas orientações empreendedoras, estejam presentes nas estratégias 

das teorias de internacionalização, apontadas nos trabalhos de Johanson e Vahlne (2009); 

Olivatt e McDougall (2005); Moen (2002). 

Neste sentido, observa-se as categorias e elementos das orientações empreendedoras, 

resumidas no Quadro 4 deste estudo, a inovatividade, autonomia e proatividade, teoricamente, 

estão presentes nas três teorias de internacionalização, cujas características das correntes 

teóricas estão resumidas no Quadro 5.  

Pelo lado da inovatividade e proatividade, parece mesmo evidente a presença destas 

dimensões de orientações empreendedoras, uma vez que as mesmas se relacionam com 

mudanças, ou ainda pela inovação administrativa, comprometimento de pessoas, 

experimentos, que no caso de uma internacionalização, teriam como objetivo um novo nicho 
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de mercado, o externo, além certamente da criatividade por traz da decisão deste gestor, que 

pode ser inovadora, do ponto de vista quando comparado aos seus concorrentes, que 

eventualmente não se voltaram ao mercado externo. O monitoramento do ambiente as atitudes 

de antecipação, a flexibilidade, presentes na dimensão de proatividade, são também fortes 

características das teorias de internacionalização estudadas, uma vez que são voltadas para o 

processo de busca de novas oportunidades, soluções de problemas e novos produtos ou 

serviços. 

A autonomia, que tem a ver com iniciativas empreendedoras, o comportamento 

autônomo e as ações independentes, estão teoricamente evidenciadas em todas as teorias de 

internacionalização, uma vez que estas tratam exatamente de ações voltadas para o 

desenvolvimento e a diversificação de mercados, da expansão e consolidação das 

organizações, e sem autonomia para tomadas de decisões neste sentido, nenhum destes 

processos teria como se materializarem. 

A assunção de riscos, que tem a ver com a característica da organização em assumir 

altos riscos numa visão pouco conservadora, principalmente do ponto de vista da saúde 

financeira da empresa, não é percebida no modelo Uppsala de internacionalização, que tem a 

característica justamente contrária aos riscos, uma vez que a empresa chega ao mercado 

externo de uma forma gradativa, sem assumir riscos aos demais negócios e mais lenta até sua 

consolidação. No entanto, o empreendedorismo internacional, assim como as empresas born 

global, possuem a visão de aproveitamento de oportunidades no mercado estrangeiro além de 

parcerias,  no caso do empreendedorismo, e criação de empresas voltadas para o mercado 

externo, as born global, numa posição em que a organização está disposta a assumir riscos 

para atingir rapidamente seus objetivos. 

A agressividade competitiva, que tem a ver com investimentos em marketing, 

competição em negócios e finanças, assim como a velocidade em que a empresa reage 

agressivamente aos seus concorrentes diretos na busca de sua posição no mercado, está 

teoricamente presente apenas nas empresas born global, uma vez nos modelos de Uppsala e 

empreendedorismo internacional, as principais características observadas dizem respeito ao 

desenvolvimento externo com cautela financeira, ou no processo gradativo do modelo 

Uppsala, ou no processo de desenvolvimento a partir de conhecimentos de mercado e 

aproveitamento de oportunidades, no caso do empreendedorismo internacional. 

As relações teóricas esperadas neste estudo, entre orientações empreendedoras e as 

teorias de internacionalização, estão resumidas no Quadro 8. 
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Quadro 8 -  Orientações Empreendedoras teoricamente esperadas nas Teorias de 

Internacionalização 
Teoria de Internacionalização Orientação Empreendedora esperada 

INTERNACIONALIZAÇÃO NA PROPOSTA DE 

UPPSALA 

• Inovatividade 

• Autonomia 

• Proatividade 

EMPREENDEDORISMO INTERNACIONAL 

• Inovatividade 

• Autonomia 

• Assunção de Risco 

• Proatividade 

NASCIDAS GLOBAIS (BORN GLOBAL) 

• Inovatividade 

• Autonomia 

• Assunção de Risco 

• Proatividade 

• Agressividade Competitiva 

      Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com base nestas observações, as empresas identificadas com born Global, 

demonstram, e não poderia ser diferente até mesmo porque são criadas para o processo de 

globalização, que são as que apresentam maiores características de internacionalização, pois 

aparentemente identificam-se nelas as cinco dimensões das orientações empreendedoras. No 

entanto, outras empresas, mesmo não born Global, também demonstram parte destas 

dimensões ligadas a processos de internacionalização, de tal forma que, a combinação de uma 

ou outra dimensão pode resultar para a empresa, objeto deste estudo, num potencial fator para 

a sua internacionalização. 
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4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

No presente estudo, optou-se pela abordagem qualitativa, uma vez que a mesma 

possibilita uma maior compreensão de aspectos subjetivos característicos do comportamento 

humano e de aderência com as percepções nas dimensões da orientação empreendedora, foco 

neste trabalho. Godoi, Bandeira-De-Mello e Silva (2006) afirmam que a pesquisa qualitativa é 

um conceito guarda-chuva, que compreende várias formas de pesquisa e nos possibilita 

entender e explicar o fenômeno social com o menor afastamento possível do ambiente natural.  

No processo de investigação de base qualitativo, não se busca por regularidades, mas  

pela compreensão dos sujeitos e suas motivações que podem conduzi-los a determinados 

comportamentos, e somente será possível se o sujeito for ouvido a partir de sua lógica 

expondo suas motivações. (GODOI, BANDEIRA-DE-MELLO; SILVA, 2006). 

Os autores citam que todos os tipos de pesquisa qualitativa estão embasados na visão 

de que a realidade é formada pela interação do indivíduo com seu próprio contexto social, de 

forma que o objetivo da pesquisa qualitativa é de interpretar os significados e as intenções dos 

indivíduos considerando sua subjetividade empírica, baseada na sua observação e na 

experiência como fator determinante. 

Nas pesquisas qualitativas as questões começam amplas e vão se definindo na medida 

em que o estudo se desenvolve, afirma (GODOY, 1995) com foco na obtenção de dados 

descritivos sobre pessoas, lugares e processos através do contato direto do pesquisador com o 

fenômeno, partindo da perspectiva dos sujeitos envolvidos na situação de estudo.  

A análise dos dados, não está sujeita à utilização de instrumentos estatísticos, uma vez 

que o processo se desenvolve pelo pesquisador na capacidade de observação, seleção, análise 

e interpretação dos dados coletados. Neste caso, pode-se utilizar como instrumento de coleta e 

registro dos dados, as entrevistas gravadas, filmagens, anotações próprias e até mesmo 

documentos produzidos pelos sujeitos. (GODOY, 1995). 

Nesta pesquisa de abordagem qualitativa, consistente e devidamente fundamentada 

para descrever o fenômeno, conforme Vieira (2004) é também descritiva e definida por 

Barros e Lehfeld (2000) como sendo aquela em que o pesquisador apresenta o objeto da 

pesquisa, buscando descrever e demonstrar como determinado fenômeno ocorre, quais sãos 

suas características e relações com outros fenômenos. 
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 Malhotra (2001) define este tipo de pesquisa descritiva como sendo intrínseca no 

próprio nome  e o principal objetivo deste tipo de pesquisa é a descrição de alguma coisa ou 

algum fenômeno. 

Pesquisadores qualitativos buscam compreender de que forma o sujeito constrói 

significados dentro de seu contexto, onde o pesquisador e objeto de pesquisa interagem no 

campo de estudo desvendando mutuamente estes significados. A abordagem construtivista é 

apontada com uma das bases do método qualitativo de pesquisa, assim como a abordagem 

interpretativista, ou seja, nela claramente implícitos, afirma Godoi, Bandeira-De-Mello e 

Silva (2006). 

Procurou-se nesta fase realizar um estudo sobre o que foi publicado mundialmente 

sobre as dimensões das orientações empreendedoras, no sentido de relacioná-las com a 

postura de um gestor no processo de internacionalização de um PME, além de definir qual 

seria o método de pesquisa a ser utilizado para se chegar aos objetivos propostos. 

 

 
Figura 1 -  Desenho do método de pesquisa 

          Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Ruiz (2005). 

 

A análise é feita com base nos conhecimentos práticos devidos a experiência 

alcançada pelo sujeito da pesquisa (gestor de negócios internacionais, especialista em 
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comércio exterior), na literatura científica, considera-se também como pesquisa empírica, 

seguindo um modelo de estudo teórico, descrito na Figura 2. 

 

Importância da PME para a economia do País 

 
Dimensões das Orientações Empreendedoras presentes nos 

Gestores de PME 

 
Estratégias de internacionalização para a PME 

 
Performance Exportadora 

 

Figura 2 -  Modelo teórico do caminho proposto para avaliar as proposições apresentadas 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Para permitir a coleta dos dados primários e pelo descritivo da pesquisa para os 

objetivos propostos e pela análise de métodos utilizados pela literatura relacionada, optou-se 

pela criação de um roteiro para as entrevistas, que não foi entregue ao entrevistado, no qual as 

perguntas ao entrevistado correspondiam diretamente às dimensões das orientações 

empreendedoras, com o objetivo de relacionar a atuação do gestor à dimensão de orientação 

efetivamente praticada no comando da sua PME. 

Conforme Yin (2001) as fontes de evidência para a coleta de dados são obtidas por 

meio da entrevista semiestruturada. No presente estudo, estas entrevistas foram realizadas 

pelo autor em visita direta a cada uma das quatro empresas escolhidas, representando estudos 

de casos destas empresas com os respectivos responsáveis do setor metal-mecânico do 

município de São Bernardo do Campo, sendo dois deles com relativo sucesso nas 

exportações, uma terceira empresa que já realizou algumas importações e nunca exportou e a 

última sem qualquer atuação no mercado externo, tanto de importação quanto nas 

exportações.  

A afirmação de que os estudos de caso oferecem pouca base para generalização é, 

segundo Yin (2001), uma das facetas dos preconceitos que cercam esta estratégia de pesquisa, 

o autor argumenta que, se não se pode generalizar a partir de um único caso, também não se 

pode generalizar com base em um único experimento. De fato, as generalizações são 

usualmente baseadas em um conjunto de experimentos replicando o mesmo esquema em 
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diferentes condições. Para o autor o mesmo raciocínio pode ser usado para os estudos de 

casos múltiplos e, nesse sentido, a lógica que rege o desenho da pesquisa não é a da 

amostragem, mas a da replicação.  

Assim, cada caso deve ser selecionado de acordo com uma das seguintes previsões, ou 

se espera encontrar resultados semelhantes nas diversas unidades investigadas (replicação 

propriamente dita) ou se espera resultados diferentes em razão de fatores previamente 

antecipados pelo pesquisador (“replicação teórica”). Tal como os experimentos, os estudos de 

caso, portanto, não representam “amostra” cujos resultados seriam generalizáveis para uma 

população (generalização estatística), o pesquisador não procura casos representativos de uma 

população para a qual pretende generalizar os resultados, mas a partir de um conjunto 

particular de resultados, ele pode gerar proposições teóricas que seriam aplicáveis a outros 

contextos denominado “generalização analítica”. (YIN, 1984). 

 
4.1 O Instrumento 

 

Neste estudo adotou-se o instrumento da entrevista semiestruturada, que consiste no 

processo de interação social entre o entrevistador e o entrevistado, com o propósito de obter 

informações, registrar opiniões e observar suas atitudes. 

Visando permitir a coleta dos dados primários na fase seguinte,  pelo caráter descritivo 

da pesquisa para os objetivos propostos e pela análise de métodos utilizados pela literatura 

relacionada, optou-se pela criação de um roteiro com questões embasadas no referencial 

teórico desenvolvido na primeira etapa desta pesquisa, resumidas no Quadro 4 pelas 

categorias e elementos de cada uma das orientações empreendedoras, com uma sequência de 

perguntas de forma a promover a continuidade e evolução dos fatos que se pretendem apurar, 

similar a uma conversa informal, aonde o entrevistador e o entrevistado mantém um diálogo 

aberto dirigido ao tema, de acordo com Boni e Quaresma (2005), conforme Quadro 9. 

Este instrumento de entrevista semiestruturada, além de favorecer a construção de uma 

relação empática entre entrevistado e entrevistador, facilitando respostas mais espontâneas, 

contribuem para que surjam questões não previstas que podem enriquecer a pesquisa, de 

forma complementar, elucidando respostas que não ficaram evidentes, ou até mesmo 

redirecionando o foco da entrevista, para se atingir os objetivos. Isto devido ao fato de que 

nem sempre os entrevistados possuem habilidades para se expressarem corretamente, ou 
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mesmo tem dificuldade para entender determinadas perguntas, de onde o diálogo é importante 

para o aprofundamento das questões. (BONI E QUARESMA, 2005). 

 

Quadro 9 - Roteiro estruturado aplicado nas entrevistas as PMEs 
 

Q Pergunta OE 

1 A empresa está acostumada a desenvolver sempre novos produtos? Caso positivo, com que frequência? I 

2 Sobre Processos, tanto administrativos quanto tecnológicos, explique a sua forma de atuação. I 

3 
Quanto de investimento, em P&D para inovação dos novos processos e/ou produtos, a empresa está habituada a 

investir por ano? 
I 

4 Sobre os investimentos na capacitação de pessoas, como tem sido a atuação do RH da empresa neste sentido? I 

5 
Existe algum programa de incentivo, interno ou externo, para criação de novas ideias e experimentos com o apoio 

da empresa? 
I 

6 
Qual o diferencial de produto que a empresa considera, frente os demais concorrentes? Existe alguma inovação 

que foi trazida ao mercado pela empresa neste sentido? 
I 

7 
Os gestores da empresa tem autonomia na tomada de decisões? Como é a estrutura da empresa neste processo de 

tomada de decisões? 
A 

8 
Qual o apoio da empresa na questão do Intraempreendedorismo? A empresa apoia inciativas de ideias dos seus 

empreendedores internos? 
A 

9 Qual a forma de promover esta cultura independente dos gestores? A 

10 A empresa se caracteriza, de modo geral, por atuações com assunção de altos riscos? AR 

11 Qual a visão do gestor na tomada de decisões que envolvem riscos? AR 

12 Existe uma postura para assumir riscos financeiros? Como ela acontece? AR 

13 E quanto aos negócios, existe esta postura por parte do gestor? AR 

14 Como a empresa acompanha o mercado? P 

15 A empresa é reconhecida no mercado como a primeira a desenvolver determinados produtos e/ou serviços? P 

16 
A empresa possui algum procedimento de forma a orientar a busca por soluções de problemas, que 

eventualmente possam ocorrer? 
P 

17 
Considerando as mudanças de mercado, a empresa está pronta para diversificação de produtos com flexibilidade 

nos equipamentos que possui para adaptá-los? 
P 

18 Com relação à concorrência, como a empresa reage e/ou atua no mercado para se manter competitiva? AC 

19 
A situação financeira (fluxo de caixa/rentabilidade) da empresa permite alguma flexibilização de preços para se 

manter agressiva no mercado? 
AC 

20 
A empresa investe agressivamente em marketing e/ou se utiliza de algum método de competição não 

convencional? 
AC 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Este instrumento de entrevista semiestruturada, além de favorecer a construção de uma 

relação empática entre entrevistado e entrevistador, facilitando respostas mais espontâneas, 

contribuem para que surjam questões não previstas que podem enriquecer a pesquisa, de 

forma complementar, elucidando respostas que não ficaram evidentes, ou até mesmo 

redirecionando o foco da entrevista, para se atingir os objetivos. Isto devido ao fato de que 

nem sempre os entrevistados possuem habilidades para se expressarem corretamente, ou 
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mesmo tem dificuldade para entender determinadas perguntas, de onde o diálogo é importante 

para o aprofundamento das questões. (BONI E QUARESMA, 2005). 

Na preparação das entrevistas, o entrevistador/pesquisador, procurou certificar-se de 

que os principais pontos seriam atendidos, num processo que consistiu de: 

• Planejamento 

o Objetivo da pesquisa; 

o Meta a ser alcançada; 

o Agendamentos in loco, ou seja, na própria empresa; 

• Entrevistado: 

o Certeza de que se tratava de um gestor responsável pela empresa; 

o Familiaridade com o tema; 

o Disponibilidade de tempo para a entrevista; 

• Roteiro: 

o Construção do roteiro; 

o Certificar-se de que o mesmo está embasado no referencial teórico; 

o Dimensionar o tempo da entrevista; 

o Definir o meio de coleta (gravação por áudio foi a opção); 

• Conhecer antecipadamente a empresa: 

o Pesquisar sobre a empresa; 

o Conhecer antecipadamente a linha de produção; 

o Certificar-se de que a empresa está dentro da amostra de estudo; 

As entrevistas foram pautadas em um roteiro semiestruturado, contendo informações 

relativas ao porte das empresas, segmentos de mercados, mercados-alvo, dificuldades, 

sucessos ou insucessos no mercado internacional e busca de alternativas para solucionar os 

problemas encontrados.  A coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa nos sites das 

empresas, assim como nas informações do CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São 

Paulo, ratificadas nas entrevistas com os principais administradores, baseadas num roteiro 

elaborado a partir da literatura e da pesquisa, abordando os principais tópicos do processo de 

internacionalização, como: 

• Existência ou não de experiência anterior na empresa, em processos de 

internacionalização; 

• De que forma a empresa se interessou em se internacionalizar; 

http://www.ciesp.com.br/
http://www.ciesp.com.br/
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• Se existe algum problema de demanda interna que levou a empresa ao exterior; 

• Como foi o processo da internacionalização, negócio direto ou indireto através de 

intermediários; 

• Quais as dificuldades enfrentadas, relativas às documentações e a logística; 

• Se houve necessidade de alguma mudança no produto da empresa para se adequar ao 

mercado externo; 

• Se houve investimento da empresa para poder negociar, nas vendas ao exterior; 

• Se houve resultado positivo do ponto de vista financeiro da empresa ou trata-se 

apenas de estratégia; 

• Se o fato de ser exportador resultou em vantagens na venda para o mercado interno; 

• Se a empresa pretende continuar para outros mercados. 

 

Estes são dados primários, que segundo Mattar (1994), são aqueles que não foram 

anteriormente coletados, estando de posse dos pesquisadores e cuja coleta tem o propósito de 

atender às necessidades da pesquisa em questão.  

Para a obtenção dos dados relativos às operações internacionais de cada Empresa 

exportadora, utilizou-se o roteiro estruturado conforme apresenta o Quadro 10. 

Quadro 10 - Roteiro sobre as atividades de comércio exterior da PME entrevistada 
 

Q 

 

Pergunta 

1 Desde quando a empresa exporta e qual é a frequência de embarques ao exterior? 

2 Quais os países alvo e os canais de distribuição? 

3 O mercado externo é estratégia da empresa? Caso positivo quais os passos que estão sendo tomados para a expansão do mesmo? 

4 Quanto representa o volume de vendas ao exterior sobre o faturamento bruto da empresa, nos últimos 3(três) anos? 

5 

V. ou seus gestores já participaram de algum evento internacional, como Ferias de Negócios, Missões, Palestras, para divulgação 

dos seus produtos e/ou conhecer os produtos de terceiros? Quais foram os eventos mais significativos neste sentido, caso tenham 

participado? 

6 V. ou seus gestores são fluentes em alguma língua estrangeira? Quais? 

7 

A sua empresa enfrenta ou enfrentou alguma dificuldade no processo de realização das suas exportações? Logística, processos 

burocráticos, preços e taxas de câmbio, entre outros? 

 

8 

V. e/ou os demais dirigentes da sua empresa já tiveram oportunidade de participar de algum programa de capacitação sobre 

mecanismos de exportação? 

 

9 V. já teve alguma experiência internacional anterior? Em outra empresa ou ter vivido e/ou estudado no exterior? 

10 
Existe alguma estratégia de colaboração e integração da empresa com outros agentes de mercado, em termos de ganho de 

competitividade da sua empresa? 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Com base nas respostas deste questionário, foi possível determinar se a empresa 

participava regularmente ou não do mercado externo e, caso positivo, o volume de negócios. 

Para a entrevista semiestruturada, o roteiro do Quadro 10 mostra os métodos 

qualitativos como sendo adequados quando se deseja conhecer a extensão do objeto de 

estudo, do ponto de vista do público pesquisado. (GONÇALVES; MEIRELES, 2004). 

Já para Collins e Hussey (2005)  a pesquisa descritiva considera o comportamento dos 

fenômenos e é utilizada para identificar, e ao mesmo tempo obter informações sobre as 

características de um problema ou questão. 

Segundo Selltiz et. al., (1974), a utilização de roteiros permite a uniformização das 

informações, o que possibilita comparar respostas dos entrevistados seguindo uma estrutura 

uniforme e abrangente da entrevista, em profundidade com os gestores das PMEs escolhidas 

para este estudo. 

 

4.2 As pequenas e médias empresas de São Bernardo do Campo 

 

As empresas em geral, notadamente as médias, poderiam incrementar o volume de 

produção e as suas receitas com a exportação direta de parte dos seus produtos e/ou mesmo a 

importação de algum insumo necessário, evitando custos adicionais de intermediários, 

minimizando custos, ganhariam com escala de produção e, diretamente, aumentariam a oferta 

de empregos na região, consequente incremento da participação de São Bernardo do Campo 

no cenário internacional. 

    Quadro 11 -  Definição sobre a classificação de empresa 

Classificação Receita operacional bruta anual 

Microempresa Menor ou igual a R$ 2,4 milhões 

Pequena empresa Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões 

Média empresa Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões 

Média-grande empresa Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões 

Grande empresa Maior que R$ 300 milhões 

  Fonte: BNDES, 2013. 

 

Segundo a classificação do BNDES-Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 

e Social no Quadro 11, o porte das empresas aplicável a todos os setores, está baseado na 

receita operacional bruta anual, a receita auferida no ano-calendário com o produto da venda 
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de bens e serviços nas operações de conta própria, e/ou o preço dos serviços prestados, e/ou o 

resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos 

incondicionais concedidos. 

Conforme relatório elaborado pelo DEPAR - Departamento de Ação Regional da 

FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o município de São Bernardo do 

Campo ocupa o 6º lugar no ranking municipal de estabelecimentos no Estado de São Paulo, 

com 14.327 estabelecimentos, dentre eles 1.469 indústrias, atrás apenas das cidades de São 

Paulo - Capital, Campinas, Ribeirão Preto, Guarulhos e Santos. Tais índices demonstram a 

importância deste município para a economia paulista, justificando um estudo mais detalhado 

e específico sobre como ocorrem às exportações neste município. 

Tomando-se por base a soma corrente do município de São Bernardo do Campo, 

verificou-se, por exemplo, que o volume de exportações é basicamente concentrado no setor 

automobilístico de veículos de transporte e de máquinas e equipamentos do município, 

famoso por sediar empresas multinacionais do setor, que juntas foram responsáveis pela 

exportação de 77,18% do total realizado pelo município no 1º semestre de 2013, conforme 

relatório do DEPECON - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da FIESP, 

publicado em julho de 2013. O complexo automotivo, o segmento mais abrangente da metal-

mecânica e a indústria de máquinas e equipamentos respondem pelo forte desempenho do 

município de São Bernardo do Campo no cenário de uma economia aberta. 

O sucesso destas grandes corporações instaladas no município, expoentes também no 

cenário internacional, se deve em parte ao grande avanço de empresas satélites menores, que 

se instalaram nas redondezas das mesmas, saltando de 11.626 estabelecimentos em 2006 para 

14.327 em 2011 (crescimento de 23% em 5 anos), com base nos dados da DEPAR -  FIESP, e 

que atuam como subfornecedores e também como prestadores de serviços para estas 

multinacionais no fornecimento de partes, peças e componentes sob restrito controle de 

qualidade, uma vez que as grandes empresas adotam a terceirização de parte dos 

componentes, visando minimizar seus custos. 

 

4.3 Escolha das Empresas 

De acordo como Malhotra (2006) o tamanho da amostragem deste estudo, de onde as 

informações são necessárias para abordar o problema de pesquisa, normalmente é pequeno 

quando se utiliza a pesquisa qualitativa.  Esta pesquisa foi realizada com quatro empresas de 
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pequeno a médio porte, indicadas pelo CIESP - Centro da Indústrias do Estado de São Paulo-

Regional de São Bernardo do Campo, usando do critério de maior envolvimento com 

processos de internacionalização, como vendas ao exterior ou participações em negócios 

internacionais, para empresas com menor ou nenhum envolvimento neste sentido, justamente 

para determinar a influência das orientações empreendedoras  neste processo, que é o objeto 

desta pesquisa, mesmo que as mesmas tenham realizado negócios de forma indireta com o 

exterior, ou seja, através de trading companies, ou comerciais exportadoras, que vendem os 

produtos dos seus clientes no mercado internacional, mediante pagamento de comissão pela 

intermediação. 

Como a intenção do estudo é a orientação empreendedora para o processo de 

internacionalização de uma PME, por meio de exportação, como licenciamento, franquia, 

aquisição, fusão, joint-venture ou implantação de fábricas no exterior, as empresas escolhidas 

foram as indicadas pelo próprio CIESP, todas do setor metal-mecânico do município de São 

Bernardo do Campo, de forma a aderir este estudo com o foco nos objetivos descritos 

anteriormente.  

Buscou-se empresas próximas, no município de São Bernardo do Campo, um dos 

principais municípios do Estado de São Paulo que é tradicionalmente exportador e 

importador, tendo respondido em 2012 por 1,6% da corrente de comércio do Brasil (soma de 

todas as exportações e importações de mercadorias), conforme relatório anual do BACEN-

Banco Central do Brasil-base 2012, porém, apesar de serem do mesmo setor, não produzem 

exatamente o mesmo produto e não concorrem diretamente entre si. 

 

4.3.1 Perfil Resumido das Empresas Entrevistadas 

 
A seguir apresenta-se um breve perfil das empresas do setor metal-mecânico 

pesquisadas. Os dados foram obtidos, pessoalmente, com o gestor entrevistado no momento 

da realização da entrevista.  

A empresa A é a única regularmente exportadora, considerada uma Média Empresa 

pelo valor de faturamento. As demais empresas, ou exportam muito pouco, como é o caso da 

empresa B, ou nada exportam, como são os casos das empresas C e D, como pode ser 

observado a seguir através da descrição de cada empresa objeto desta pesquisa. 
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Quadro 12 - Resumo do perfil das empresas entrevistadas 
 

Empresa Ano 

Fundação 

Tipos de 

Produtos 

Nº. 

Funcionários 

Faturamento 

em 2013 (R$ 

mil) 

Volume de 

Exportações 

Classificação 

BNDES 

A 2006 Ferramentas 

para perfuração 

de rochas 

50 25.000 20% 

Média Empresa 

B 1962 Amortecedores 

e acionadores 

mecânicos 

6 1.500 <10% 

Pequena Empresa 

C 1984 Moldes de 

injeção para 

termoplásticos, 

alumínio, 

zamak, estampo 

de corte, dobra, 

repuxo e 

estampo 

progressivo.   

30 5.000 0 

Pequena Empresa 

D 2006 Usinagem e 

ferramentaria 
16 2.500 0 

Pequena Empresa 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

• Empresa A – Exportadora regular 

A empresa foi fundada em 2006 e possui atualmente 50 funcionários. Produz 

ferramentas para perfuração de rochas, sob as mais variadas condições, demonstra 

especialização na fabricação de seus produtos e tem como objetivo atender o mercado com 

ferramentas de excelente qualidade e assistência técnica, sempre visando a parceria e 

satisfação de seus clientes em primeiro lugar.  

Concorrentes da empresa, segundo o gestor, são duas empresas suecas e uma 

australiana, não há concorrente nacional. O diferencial da empresa é o desenvolvimento das 

necessidades específicas do usuário além de treinar, in loco o cliente nas melhores práticas de 

operação para rendimento da ferramenta, com isso, tenta fidelizar o cliente, principalmente no 

mercado interno, evitando importações por parte destes clientes do exterior. 

A empresa atua também no mercado externo com vendas de exportação para diversos 

países e, embora se utiliza de matéria prima importada, principalmente os insertos de metal 

duro, não realiza as suas compras de importação diretamente, prefere comprar do distribuidor 

local. Segundo o principal gestor, este processo de internacionalização, com vendas ao 
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exterior é regular e começou graças aos conhecimentos de mercado do mesmo, trazidos da 

empresa multinacional em que havia trabalhado antes de fundar sua própria empresa, o que 

permitiu, através de conhecimentos e contatos com potenciais clientes no exterior, 

desenvolver seu mercado de vendas externas. 

O volume atual de vendas ao exterior é de cerca de 20% do total do faturamento da 

empresa, varia conforme a demanda internacional de commodities, uma vez que o produto 

está ligado diretamente ao volume de produção das mineradoras. 

 

• Empresa B – Exportadora não-regular 

A empresa foi fundada em 1962 e possui atualmente 6 funcionários, trata-se de uma 

metalúrgica de autopeças especializada na fabricação de amortecedores e acionadores 

mecânicos especiais de uso em automóveis blindados, caminhões e veículos pesados. 

Apesar da existência de mais de 50 anos da empresa, ela cresceu muito pouco, está 

localizada em local estratégico em São Bernardo do Campo, mas tem pouco espaço físico 

para crescer, demonstra especialização na fabricação de seus produtos, tem como objetivo 

atender o mercado alternativo de amortecedores de acionadores mecânicos, já que tem como 

concorrentes grandes empresas multinacionais que basicamente atendem toda a demanda do 

setor automobilístico nacional.  

Conforme depoimento do empresário, a empresa desenvolve seus produtos de acordo 

com as demandas dos clientes, a visão dele como gestor é a de atuar nas exportações por 

oportunidade, o diferencial da empresa, segundo o gestor, é o desenvolvimento das 

necessidades específicas do usuário, mas está muito restrito aos atuais clientes, faz pouco ou 

nenhum desenvolvimento de novos produtos, procura sempre acompanhar as demandas de 

mercado do que antecipar-se a eles. 

A empresa não explora de forma contínua as vendas ao exterior, iniciou suas 

operações estimadas em 5-10% do faturamento anual da empresa segundo o gestor, depois de 

ter sido procurado por companhias trading, que conheceram e empresa por intermédio de 

autopeças subfornecedoras das montadoras da região. Não é política da empresa realizar 

pesquisas de mercado no exterior na tentativa de incrementar seus volumes de vendas 

externas, que acabam acontecendo apenas quando surgem oportunidades através de 

intermediários do comércio exterior. 
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• Empresa C – Não exporta 

A empresa foi fundada em 1984 através da iniciativa de um profissional com 

experiência de 18 anos no ramo de ferramentaria, moldes de injeção para termoplásticos, 

moldes para injeção em alumínio, moldes para injeção, estampo de corte, dobra e repuxo e 

estampo progressivo. Está muito bem localizada e com instalações amplas, firma-se como 

uma empresa forte, arrojada e com uma grande qualidade na prestação de serviços em 

ferramentaria e usinagem  desenvolvidos sob encomenda.  

Desde o ano 2000 a empresa vem acompanhando o processo de modernização, se 

expandiu como fabricante no segmento de construção de ferramentas de CDR - Corte Dobra e 

Repuxo e moldes, agora conta com recursos como softwares de última geração e pessoal 

altamente especializado na área de ferramentaria, proporcionando melhor atendimento aos 

seus clientes, diferencial da empresa neste segmento. 

Trata-se de um segmento com vários concorrentes locais, segundo o gestor, com 

diferencial da empresa baseado na qualidade da matéria prima e da precisão dos seus 

equipamentos. Desenvolvem produtos para diversos ramos de empresas, desde o setor de 

plásticos até empresas do setor de autopeças. 

A empresa não atua no mercado externo, considera que as concorrentes estrangeiras 

têm condições favoráveis de preços, muito embora nunca tenha tentado ingressar no mercado 

ou participado de alguma concorrência de fornecimento. No entanto, já importou duas prensas 

chinesas, que operam satisfatoriamente no galpão industrial da empresa e pretende importar 

acessórios para revender, montados em corrediças utilizadas nas portas de correr de banheiros 

e ambientes divididos com vidro, um segmento novo para a empresa, que decidiu inovar. 

 

• Empresa D – Não exporta 

A empresa foi fundada em 2006 através da iniciativa de um profissional com 

experiência de 25 anos no ramo de usinagem e ferramentaria. Está bem localizada e com 

instalações amplas, firma-se como uma empresa de grande qualidade na prestação de serviços 

desenvolvidos sob encomenda de clientes. 

Segundo o gestor, trata-se de um segmento com inúmeros concorrentes locais,  sendo 

o diferencial desta empresa baseado também na qualidade da matéria prima, na precisão dos 
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seus equipamentos e no baixo índice de refugo de materiais trabalhados, o que levam a 

empresa a cativar vários clientes do setor de autopeças da região. 

A empresa não atua no mercado externo, nunca se interessou em pelo menos tentar, 

uma vez que considera as condições atuais não sendo favoráveis, nem em termos de custos 

dos seus serviços, e também em função da carga tributária sobre produtos e de trabalho 

interno do país. Da mesma forma, nunca experimentou uma compra ou venda externa, 

acredita que está bem atendido no mercado interno, comprando basicamente aço, de 

distribuidores locais das siderúrgicas brasileiras. 

Não consegue comprar diretamente dos fabricantes, pois não tem volume de compra 

suficiente para o lote mínimo exigido por parte das siderúrgicas, desta forma, acaba pagando 

mais caro de distribuidores que vendem os produtos de forma retalhada. 

 

4.3.2 Características dos gestores participantes 

 

Tendo em vista que a orientação empreendedora objeto deste estudo,  analisada no 

referencial teórico desenvolvido, possui dimensões que são características intrínsecas do 

próprio empreendedor como indivíduo atuante no contexto em que ela pode afetar ou não o 

processo de internacionalização de uma PME, buscou-se caracterizar o fenômeno deste gestor 

a partir de suas percepções, experiências e valores. 

Para tanto, valeu-se de profissionais de quatro diferentes empresas, que adotam a sua 

maneira própria de gestão, em sua rotina empresarial, e que administram as suas PME`s sob 

as circunstâncias em que consideram as ideais do seu ponto de vista. São todos de atividades 

similares e para poder validar ainda mais o presente estudo, atuam especificamente no setor 

metal-mecânico no município de São Bernardo do Campo. 

Os nomes das empresas em que os profissionais atuam foram ocultados, considerando 

que não é objetivo deste estudo descrever o modelo de gestão de uma ou mais empresas, mas, 

sim, compreender se as dimensões das orientações empreendedoras dos gestores destas 

PME`s interferem ou não no processo de internacionalização das mesmas. Os entrevistados 

também tiveram suas identidades mantidas em sigilo, seus nomes foram ocultados e 

receberam da nomeação de Gestor-A a Gestor-D, conforme Quadro 13, que resume as suas 

funções e perfis. 



57 

 

• Gestor A da empresa A – Exportadora regular 

O responsável pelos negócios internacionais da empresa, que foi o entrevistado, é o 

principal dirigente e fundador da empresa, o mesmo possui aproximadamente 30 anos de 

experiência no mercado de ferramentas de perfuração, domina bem o inglês e tem 

conhecimento do espanhol. Tem forte vivência no exterior e considerável experiência com 

mercados externos. 

• Gestor B da empresa B – Exportadora não-regular 

Este gestor entrevistado é um dos principais dirigentes da empresa, filho do fundador, 

cuida da parte administrativa e dos poucos negócios de vendas externas da empresa, possui 

aproximadamente 10 anos de experiência no mercado de amortecedores e acionadores 

mecânicos, conhece o exterior por ter viajado para estudos, fala inglês fluente. 

• Gestor C da empresa C – Não exporta 

Este gestor entrevistado é o responsável pelos negócios da empresa, um dos principais 

dirigentes e filho do fundador, o mesmo possui aproximadamente 15 anos de experiência no 

mercado de ferramentas CDR, domina bem o inglês e tem conhecimento do espanhol, além de 

alguma experiência externa em função dos seus estudos no exterior, principalmente.  

• Gestor D da empresa D – Não exporta 

O entrevistado é um dos gestores da empresa ao lado do seu pai, que foi o fundador. O 

mesmo possui aproximadamente 10 anos de experiência no mercado de usinagem e 

ferramentas, aprendeu tudo com o gestor sênior, não domina nenhuma outra língua 

estrangeira, nunca viajou para o exterior, assim como o sênior, de forma que não tem qualquer 

experiência com mercado externo. 

Quadro 13 - Perfil dos Gestores das PMEs` estudadas 
 

Entrevistado Cargo Experiência 
anterior fora da 

empresa 

Experiência na 
empresa 

Formação Gênero 

Gestor-A Diretor 20anos 12anos Superior 
Completo 

Masculino 

Gestor-B Gestor de 
Negócios 

- 10anos Superior 
Completo e MBA 

Masculino 

Gestor-C Diretor - 15anos Superior 
Completo 

Masculino 

Gestor-D Gestor - 10anos Superior 
Incompleto 

Masculino 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Os quatro gestores entrevistados estão entre 30 e 65 anos de idade, todos em funções 

de comando, destacando-se o Gestor-A que possui mais idade, bem como mais experiência, 

uma vez que fundou a empresa a partir de conhecimentos adquiridos em atividades anteriores. 

Os demais foram desenvolvidos pelos gestores seniores de cada uma delas, com os quais 

compartilham a experiência de empreendedor, uma vez que agora administram os negócios 

criados pelos seus antecessores legais. 

É importante ressaltar que todos os gestores tem experiência suficiente para permitir 

um estudo com resultado bastante satisfatório, tanto do ponto de vista do conhecimento 

técnico/administrativo, quanto de cultura, são atuantes demonstram conhecimento necessário 

do mercado em que atuam, além do fato de que todos, exceto o Gestor-D que termina este ano 

o curso de graduação na Universidade, são formados em nível superior. 

 

4.4 Análise dos dados obtidos nas Entrevistas e as evidências observadas com os 

Gestores das Empresas 

 

Baseado em Malhotra (2001) e Selltiz et. al., (1974), as entrevistas em profundidade 

afinam a coleta de dados como técnica qualitativa, pois podem revelar análises pessoais, 

sondagens dos entrevistados, facilitam a compreensão detalhada do fenômeno, obtém-se boa 

taxa de resposta, possibilita o pronto esclarecimento de questões com flexibilidade dos dados 

obtidos, além de eficiente no sentido de identificar opiniões de especialistas.  

Considerando que os entrevistados eram os próprios gestores das empresas escolhidas 

para este estudo, e com base nas respostas destes entrevistados, procurou-se encontrar fatores 

determinantes sobre a orientação para internacionalização das suas empresas, de produtos 

ligados ao setor metal-mecânico, com forte concorrência na região. 

Com base nos dados obtidos por meio das entrevistas, fundamentados pelo referencial 

teórico estudado, a partir dos principais autores citados neste trabalho, como Miller (1983) e 

Lumpkin e Dess (1966) entre outros citados no Quadro 3, a cerca das dimensões orientadoras 

dos empreendedores, a análise a seguir sobre a inovatividade, autonomia, assunção de riscos, 

proatividade e agressividade competitiva, busca evidência de presença de uma ou mais destas 

dimensões nos entrevistados, sujeitos deste estudo, no sentido de relacioná-las com a 

internacionalização da PME sob sua gestão. 
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4.4.1 Presença da Inovatividade nos Empreendedores 

 

No conceito da inovatividade está a predisposição da organização em engajar-se em 

ser participativa, em respaldar ideias novas, processos criativos, novidade e experimentação 

de maneira que isso lhe gere resultados em novos produtos, serviços ou processos 

tecnológicos, Lumpkin e Dess (1996). Lee e Peterson (2000) reforçam a inovatividade, 

afirmando que organizações inovadoras apresentam resultados positivos.  

Para Dosi (1988) a palavra inovação está relacionada com pesquisa, descoberta, 

desenvolvimento, imitação, adoção de novos produtos, processos produtivos, e de novas 

técnicas organizacionais. Para Wiklund (1999) ter uma postura estratégica inovadora aumenta 

as chances de uma organização agir primeiro que seus concorrentes em relação ao lançamento 

de novos produtos, tendo, dessa maneira, maiores oportunidades no mercado. É consenso 

entre autores a importância da inovação para o empreendedorismo.  

Ao ser perguntado sobre o desenvolvimento de novos produtos, ou processos 

tecnológicos, assim como investimentos em P&D, capacitação de pessoas e incentivos 

internos para motivação dos colaboradores em criação de novas ideias e sobre o diferencial 

que o seu produto oferece ao mercado, o entrevistado Gestor-A, afirmou que apesar de não ter 

na empresa um departamento de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, está muito 

atento às demandas e novidades que surgem no mercado, por meio de visitas técnicas 

realizadas pelos seus vendedores externos,  como também: 

(...) não temos um centro de pesquisa, trabalhamos em cima das necessidade 
de desenvolvimento dos clientes, que é captado através das visitas dos 
nossos vendedores in loco. Não costumamos criar um novo produto, mas sim 
pegar um já existente e redesenhá-lo de forma a atender este cliente. 
(GESTOR A). 

(...) alguns produtos novos até acontecem, quando clientes negociam um 
pacote de produtos e serviços com a empresa, que incluem produtos que eles 
não tem disponível, neste caso, procura-se desenvolver o produto e 
customizá-los com 80% de recursos próprios, a partir de experiências 
anteriores do próprio cliente, de forma que possa fornecer no pacote. 
(GESTOR A). 

 

Cabe ressaltar que para o sucesso deste processo de desenvolvimento, os 

colaboradores da empresa A são devidamente capacitados e reciclados com apoio de 

instituições externas. 

(...) pagamos universidade para colaboradores, não é muito frequente, mas 
também enviamos as pessoas para cursos específicos nas suas áreas de 
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atuação. Como atuamos com um setor muito específico, procuramos 
capacitá-los internamente e também buscar recém formados em ETEC, 
SENAI e outras instituições profissionalizantes. (GESTOR A). 

 

Nas entrevistas aos Gestores B, C e D, com as mesmas questões formuladas ao Gestor 

A, que dão conta da dimensão de inovatividade das empresas, nota-se que o nível de inovação 

também não é muito grande. Nas empresas C e D, as linhas de produção estão voltadas 

basicamente para atender a demanda dos clientes, com base em desenhos e projetos 

desenvolvidos pelos próprios clientes. A empresa B possui patente de alguns dos seus 

produtos, o que caracteriza inovação, já nas empresas C e D, as maiores inovações estão 

presentes nos processos, que visam principalmente redução de custo de produção, que de certa 

forma, também são fatores importantes para as organizações: 

(...) aqui mesmo na empresa desenvolvemos novos produtos, meu pai (gestor sênior 
e fundador da empresa) que é o criador destes novos produtos, patenteamos alguns 
deles como acionadores mecânicos em portas de maleiros de ônibus, em bancos de 
tratores entre outros. Não temos um setor de P&D, a criação acontece no chão de 
fábrica, eu como engenheiro, procuro cuidar da parte legal de novos produtos, esta 
criação está sob demanda de nossos clientes. (GESTOR B). 

(...) nosso desenvolvimento é em processo, sempre temos que desenvolver algo 
novo, na intenção de reduzir custos e desperdícios, temos um setor de engenharia 
que desenvolve moldes e estes novos processos para fabricação de algumas peças. 
Na parte administrativa nosso controle é apenas com planilhas. (GESTOR D). 

(...) pagamos cursos profissionalizantes para nossos funcionários, quase que 
mensalmente, basicamente no SENAI, voltados para nosso ramo de negócio, trata-se 
de uma política da empresa no sentido de capacitar os funcionários. (GESTOR D). 

(...) somos basicamente prestadores de serviços, fazermos a ferramenta para que o 
cliente faça o produto, usamos a tecnologia disponível no mercado, não temos 
desenvolvimento próprio. (GESTOR C). 

(...) quando sentimos a necessidade investimos em treinamento, mas apenas quando 
necessário, não é muito frequente, pois o treinamento é mesmo dentro da empresa. 
Não temos verbas para P&D, pois para “juntar dinheiro “ está muito difícil, 
normalmente recorremos aos bancos para poder compra algum equipamento novo. 
(GESTOR C). 

(...) nossa maior inovação está em processos, temos praticamente 100% de controle 
total do processo, exceto tratamento térmico, que tem custo muito alto e 
terceirizamos. (GESTOR C). 

 

Com base nestes depoimentos, verificou-se que embora não muito alta, existe um 

certo grau de inovatividade em todos os gestores, ressaltando o gestor A e o gestor B na 

questão dos produtos, enquanto que os gestores C e D, a inovatividade está mais presente em 

processos do que em produtos. Pode ser que inovatividade não seja necessariamente uma das 

dimensões empreendedoras que deve estar presente apenas em processos de 

internacionalização, tendo em vista que a mesma foi constatada em todos os gestores, e dois 
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deles nunca atuaram no mercado externo, portanto esta dimensão é também presente e 

importante nos gestores cujas empresas atuam apenas no mercado interno. 

 

4.4.2 O Poder de Autonomia dos Empreendedores 

 

Autonomia é a dimensão que se refere ao individuo, ou à sua equipe, que tem a 

liberdade na tomada de decisão sem restrições organizacionais, o individuo que tem a 

independência de trazer novas ideias ou visões para novas oportunidades, segundo Lumpink e 

Dess (1996). Na visão de Miller (1983) as organizações mais empreendedoras tem a liderança 

mais autônoma.  

Os autores Lumpkin et. al., (2009) corroboram que a autonomia é indispensável para a 

criação de valores empreendedores e para ter uma noção de estratégia empreendedora. O 

espírito de liberdade e independência é importante para o surgimento de novas criações. 

Em organizações que se desenvolvem em culturas empreendedoras os indivíduos são 

motivados a serem mais autônomos, de tal forma, reforçando a dimensão autonomia. (LEE; 

PERTERSON, 2000).  

Na entrevista com os gestores, a questão básica foi se os mesmos têm autonomia nas 

tomadas de decisão, se a empresa apoia o intraempreendedorismo e de que forma a cultura 

independente dos gestores, se houver, é promovida dentro da empresa. Neste sentido, o Gestor 

A informou que a sua empresa está organizada de tal forma que as decisões não dependem 

dele para serem tomadas, principalmente as operacionais, uma vez que os colaboradores 

possuem metas de desempenho e compromissos para serem assumidos, já as demais, notou-se 

claramente que as decisões estão centradas nos gestores seniores (fundador da empresa), 

como podemos verificar nas evidências obtidas nas entrevistas. 

(...) meu pessoal tem total autonomia para tomada de decisão eu, por 
exemplo, me ausentei devido recente problema com um AVC, e a empresa 
caminhou normalmente, as decisões foram todas tomadas pelos responsáveis 
internos nos diversos setores da empresa. (GESTOR A). 

(...) para que isto possa acontecer, é importante que as pessoas estejam 
capacitadas, uma coisa que estamos aqui acostumados a fazer. (GESTOR A). 

(...) eu tenho 30% do negócio e meu pai (gestor sênior) detém o restante, 
portanto a última palavra é sempre dele, apesar de que sou engenheiro e 
estudei no exterior, meu pai, que apenas técnico, tem muito mais experiência 
e decide quase sempre. (GESTOR B). 
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(...) decisões técnicas são tomas em conjunto com os três gestores da 
empresa, na parte comercial apenas o meu pai (gestor sênior e fundador da 
empresa) é que decide, pois é ele quem conhece bem o mercado. (GESTOR 
D). 

(...) meu pai (gestor sênior) é quem bate o martelo. (GESTOR D). 

(...) tenho um gerente de fábrica que faz a gestão de pessoas, parte comercial 
é meu pai (gestor sênior fundador da empresa) e parte operacional é comigo 
mesmo, junto com o gerente de fábrica. Não temos participação em 
resultado, por outro lado incentivamos os colaboradores a estudar e se 
capacitarem, mas não temos recursos para isto. (GESTOR C). 

(...) autonomia nas decisões estão centradas no meu pai (gestor sênior). 
(GESTOR C). 
 

Observa-se, em maior ou menor grau, que todos os gestores entrevistados 

demonstraram possuir autonomia, de forma que esta é uma dimensão importante, tanto para a 

internacionalização quanto para os negócios internos, tendo em vista que duas destas 

empresas, sequer realizaram uma experiência internacional de venda dos seus produtos ou 

serviços. 

 

4.4.3 Capacidade para Assunção de Riscos dos Empreendedores 

 

Segundo Lumpkin e Dess (1996) a assunção de risco representa assumir riscos e fazer 

investimentos, pode ser vista como um comportamento dos gestores retratado nas ações 

organizacionais. Na visão de Venkatraman (1989) esta dimensão contribui para tomadas de 

decisões na alocação de recursos, porque ela reflete o grau de risco na escolha de produtos e 

mercados.  

De acordo com Lumpkin e Dess (1996) o risco depende do contexto em que será́ 

aplicado, por exemplo, no contexto de estratégia existem três tipos de risco: aventurar-se no 

desconhecido, ou seja, investir em “algo” de que não se tem conhecimento; comprometer- se 

em parcela relativamente grande de ativos, ou seja, investir recursos da empresa sem saber 

qual será́ o retorno; e, empréstimos altos.  

Para Lumpkin e Dess (1996) as organizações com a orientação empreendedora 

assumem esses riscos no interesse de obter altos retornos de investimento, aproveitando as 

vantagens do mercado.  
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Nas entrevistas o questionamento foi de como a empresa se caracteriza na questão de 

assunção de riscos, qual a visão e a postura do Gestor que envolvem tomadas de decisão com 

riscos ao negócio e às finanças. Segundo o Gestor A, justificando a posição da sua empresa e 

de si mesmo, a questão está na situação econômica interna do país, determinante para um 

empresário assumir mais ou menos riscos, o momento de insegurança quanto as políticas 

econômicas inibem as empresas nos investimentos de longo prazo, uma vez que a visão de 

longo prazo é sempre vista com muita dúvida. Nos demais Gestores entrevistados esta questão 

não foi diretamente apontada, mas percebe-se que existe uma retração e desconfiança muito 

grande destes empreendedores a respeito: 

(...) eu estudo o momento, se este momento é oportuno ou não, atualmente 
não temos está visão, não sou conservador, mas costumamos estudar muito 
antes de fazer qualquer investimento de médio ou longo prazo, 
principalmente, máquinas e equipamentos novos. (GESTOR A). 

(...) de qualquer forma, um grande contrato com determinado cliente ou 
mesmo um programa de fornecimento de matéria prima, já são riscos, pois 
os clientes podem cancelar pedidos e nós teremos problemas com excesso de 
estoques comprometendo nosso fluxo de caixa, todos os negócios tem riscos, 
os nossos são cautelosamente estudados para não comprometer a saúde 
financeira da empresa. (GESTOR A). 

(...) temos dois financiamento de máquinas em andamento, costumamos 
assumir alguns riscos em investimentos, inclusive estamos ampliando a 
fábrica em mais 120m2, mas já vimos muitos fecharem as portas ao nosso 
redor, assim investir não é tão simples, precisamos estudar muito para fazê-
lo. (GESTOR D). 

(...) costumamos reduzir estoques, que impactam muito no nosso negócio, 
temos uma postura mais conservadora para assumir riscos, nosso capital de 
giro é pequeno e nosso fluxo de caixa é apertado. (GESTOR D). 

(...) o planejamento para este ano é criar um produto, estamos assumindo 
este risco, pois hoje fabricamos parte deste produto para um cliente que 
vende no mercado, estamos agora tentando produzir o produto inteiro, com 
parte dele importada da China, para permitir revenda interna. É um negócio 
novo na empresa, que estamos confinantes no sucesso. (GESTOR C). 

(...) somos muito conservadores quando se trata de assumir riscos, temos um 
capital relativamente pequeno e não queremos comprometê-lo, mesmo 
porque o mercado tem variado muito e qualquer risco mal calculado pode 
nos levar a falência. Estamos no negócio há 50 anos e preferimos evitar 
arriscar. (GESTOR B). 

 

Mesmo considerando a situação de mercado atual, apontada pelo gestor A, a empresa 

assume riscos nos seus negócios, comprometendo-se com contratos de fornecimento e 

programas de matérias primas para poder atender às demandas dos seus clientes, enquanto 

que a empresa B não demonstra no seu gestor esta dimensão, trabalha sempre apenas para 
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atender a demanda e não há investimentos previstos. Já as empresas C e D, apesar de não 

exportadoras, estão investindo para o mercado interno e também assumindo riscos. Portanto, 

parece que assunção de riscos é uma orientação empreendedora importante para o 

desenvolvimento da empresa, mas não necessariamente voltada apenas para a 

internacionalização, pois as duas empresas pesquisadas (C e D) não realizam processos 

externos. 

 

4.4.4 Proatividade de Produtos/Processos nos Empreendedores 

 

A proatividade é a dimensão que se refere aos processos que visam à antecipação e 

ação sobre necessidades futuras, ou seja, a organização responde de uma forma mais rápida 

em processos de inovação e de introdução de novos produtos, visando desta forma, estar 

sempre à frente dos concorrentes, segundo Lumpink e Dess (1996). 

 Em Miller e Friesen (1978) argumenta-se que a proatividade da organização seria 

determinada após uma questão respondida se a organização é capaz de modelar ou criar os 

seus próprios meios introduzindo produtos novos, técnicas administrativas e outros, ou se 

simplesmente reage ao mercado. 

De acordo com Ferreira (2007) a proatividade se enquadra na organização que é a 

primeira a inovar em relação ao ambiente externo, e está relacionada com a rápida ação em 

resposta às oportunidades, antes das mudanças do mercado, aponta Freitas et. al,. (2012).  

Em entrevista aos gestores, as questões levantadas foram inicialmente saber como a 

empresa acompanha o mercado (nacional e internacional), também se a empresa é 

reconhecida nos negócios como sendo pioneira no desenvolvimento de algum produto, além 

de procurar saber como a empresa procede suas buscas por soluções de problemas que 

possam ocorrer e, por fim, sobre a flexibilidade da empresa na diversificação de algum dos 

seus produtos por força de mercado. Neste sentido, pode-se observar que proatividade não é 

exatamente a política de nenhuma destas empresas, no depoimento de todos os gestores ficou 

evidenciado que nenhum deles tem característica de proatividade, todos reagem às demandas 

dos mercados em que atuam e, a partir das exigências dos clientes, é que procuram 

desenvolver alternativas para se manterem fornecedores. 

(...) a maioria dos nossos produtos, que são standard no mercado em que 
atuo, sofreram melhorias, temos a condição técnica de produzir um produto 
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superior, basicamente em todas as nossas linhas temos um produto que se 
destaca pela durabilidade, resistência e qualidade. O inserto, por exemplo, é 
um exemplo de antecipação ao mercado, desenvolvi com um subfornecedor 
e agora sou o único que consegue usar uma ferramenta que desempenha hoje 
30% a mais do que o concorrente. Nós não criamos, mas agregamos valor a 
ferramenta com um produto de alta performance. (Gestor A). 

(...) estamos focados no atendimento destes nossos clientes atuais e 
procuramos sempre melhorar nossos produtos na medida em que somos 
solicitados a fazê-lo. Nossa produção é pequena, quem procura melhorar os 
produtos normalmente é meu pai, que o mais criativo, mas também na 
medida em que os clientes pedem para resolver alguns problemas. (Gestor 
B). 

(...) participamos de feiras de negócios no Brasil, mas “descobrimos as 
coisas” através de contatos com clientes e fornecedores. Não temos setor 
nem verba disponível para P&D, fazemos basicamente o que o cliente 
precisa. Nosso maior diferencial é a parceria, procuramos atender todos no 
prazo desejado, com qualidade de matéria prima, temos certificado de 
qualidade na compra destes produtos, este é nosso maior diferencial. (Gestor 
D). 

(...) problemas que surgem no dia a dia, contamos sempre com a ajuda dos 
colaboradores, aonde alguns são treinados para a manutenção da própria 
máquina que opera, são cerca de 30 no total. Estamos quase sempre prontos 
para mudar alguns produtos, em função das demandas do mercado. (Gestor 
D) 

(...) acompanho mercado pelos clientes, que são subfornecedores de 
montadoras, principalmente. Nosso maior termômetro são as notícias sobre 
as montadoras, quando surge a notícia de que a produção vai diminuir, temos 
um reflexo direto no nosso negócio. (Gestor C). 

(...) temos uma carteira de clientes pequena, com prazos de 60-90 dias em 
média para realizar os serviços, se precisamos decidir levamos em conta o 
que esta havendo e resolver rapidamente, inclusive com demissões, se for o 
caso. Temos pouca flexibilidade para mudanças de produção, estamos 
tentando melhorar neste sentido, pois o mercado tem mudado muito. (Gestor 
C). 

 

Exceto o gestor A, que consegue se antecipar às demandas dos clientes e também 

explorar o mercado externo, nenhum dos demais gestores apresentou características de 

proatividade, conforme depoimentos acima, de forma que esta dimensão parece de fato ter 

influência direta no processo de internacionalização, considerando que a empresa A é a única 

exportadora regular entre as empresas estudadas e as demais, B (exportadora não regular, com 

pequenos negócios pontuais), C e D, não possuem a dimensão presente nos gestores e, não 

exportam. 
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4.4.5 Desafio da Agressividade Competitiva dos Empreendedores 

 

Na dimensão de agressividade competitiva está a forte capacidade de desafiar seus 

concorrentes, em busca de bom posicionamento no mercado, segundo Lumpink e Dess 

(1996), de forma que esta dimensão da orientação empreendedora está voltada para a 

tendência em que uma organização possui para reagir agressivamente aos seus concorrentes 

diretos, em respostas às ameaças do próprio mercado, por meio de desenvolvimento de ações 

competitivas neste sentido, afirmam Stambaugh et. al., (2009); Chen e Hambrick (1995). 

Venkatraman (1989) afirma que para se ter vantagens no mercado é necessário fazer 

alocação de recursos de forma rápida e assim ganhar dos concorrentes, portanto empresas 

estabelecidas que tendem a ser mais propensas a novos empreendimentos tem uma 

agressividade competitiva maior. 

Nas entrevistas com os gestores, entre as questões levantadas, uma delas foi em 

relação à concorrência, para saber como a empresa reage e/ou atua no mercado diante da 

necessidade de se manter competitiva, também procurou-se apurar se as empresas estão em 

situação financeira confortável, de forma a permitir alguma flexibilização nos preços de venda 

e se a agressividade em marketing faz parte dos investimentos da empresa  para competir no 

mercado em que atua. Notou-se que todos evidenciaram reagir às pressões de mercado, mas 

possuem limites na questão de preço, principalmente, uma vez que a maioria tem caixa e 

margem de lucros bastante apertados e custos de produção altos, que não permitem muita 

flexibilização: 

(...) meus concorrentes tem coisa diferenciadas do meu, eles são fabricante 
das ferramentas e das máquinas que perfuram também, e acabam focando 
muito nas máquinas de grande porte, porque oferece uma margem maior. A 
ferramenta é um produto de consumo, de desgaste. Eles tem interesse em 
fazer um pacote, mas como somos muito conhecidos há 16 anos no negócio, 
a construtora, pedreira, mineradora, que são nossos clientes, eu acompanho 
os preços dos concorrentes e ao longo do tempo, vou mudando o produto 
aperfeiçoando a qualidade técnica e aumentando a durabilidade da 
ferramenta. Isto tem dado um resultado para nós muito bom, de forma que eu 
não preciso entrar em choque o tempo todo com a concorrência, quem ganha 
é quem oferece o melhor custo benefício, o que temos tido relativo sucesso. 
(GESTOR A). 

(...) mesmo assim, costumamos cobrir as propostas, mediante envio de 
material para teste, para pelo menos empatar no custo benefício ao cliente. 
Não vamos deixar de conquistar clientes por pouca coisa, embora não somos 
grande, podemos reduzir margem para continuarmos ativos. Temos um custo 
baixo, por sermos pequenos, e entendo que conseguimos vender de forma 
competitiva. (GESTOR A). 
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(...) participamos de feiras de negócios, na maior parte aqui mesmo no 
Brasil, este é o máximo de podemos fazer com marketing, até mesmo porque 
no nosso segmento não tem muitos clientes. Já participei de feiras fora do 
Brasil, foi no Chile e no Peru, este é nosso marketing, sem muito barulho. 
(GESTOR A). 

(...) prezamos muito o cliente, tentamos sempre entrar em contato para 
averiguar o que está havendo, as vezes é um problema técnico que pode ser 
resolvido, se for problemas de preço, costumamos cobrir para não perder. Já 
perdemos clientes para concorrentes chineses, quando não tivemos como 
competir, no mercado interno, procuramos cobrir propostas, as vezes 
perdemos num item deste cliente e ganhamos em outros do mesmo cliente. 
(GESTOR D). 

(...) a empresa é saudável temos capital, mas margem de lucro baixa e fluxo 
de caixa pequeno, sem muita margem para bancar negócios muito grandes. 
Nosso marketing é nosso representante comercial. (GESTOR D). 

(...) não fazemos marketing é muito caro fazer divulgação, já participamos 
de feiras no passado, mas não temos condições de pagar um stand de uma 
feira hoje em dia, nosso maior divulgador é meu pai, que visita potenciais 
clientes. Na questão de concorrência, procuramos cobrir propostas, mas 
como nossa margem é pequena e nossos custos altos, em função de matérias 
primas caras, temos um limite, se não der, não cobrirmos e corremos o risco 
de perder. Melhor um negócio ruim do que perder dinheiro. (GESTOR B).  

(...) perdemos concorrência por causa de preço, temos qualidade com a 
matéria prima, mas com pouca flexibilidade em preços, nossos custos de 
produção não nos permitem muita margem na negociação com clientes que 
preferem comprar preço a qualidade. (GESTOR C). 

(...) já investimos muito em marketing, no passado, mas sem retorno, agora 
não investimos mais, a divulgação está no boca a boca e nosso site na 
internet. Já participamos de feiras no exterior, através da APEX, e também 
não tivemos retorno, depois desistimos. (GESTOR C). 

 

Quando indagados sobre as características da dimensão de agressividade competitiva, 

todos os gestores mostraram um ponto em comum, ou seja, não investem em marketing, não 

participam regularmente de feiras e exposições (investem muito pouco neste sentido), não 

combatem as tendências que podem ameaça-los, apenas reagem à eventuais condições 

adversas de preços, consideram vital o processo de parceria e se mostram bem acomodados 

com elas, ou seja, consideram-se competitivos pelo fato de que buscam manter-se nos 

mercados, apenas flexibilizando um pouco os preços, mas sempre depois de provocados pela 

concorrência.  

Portanto, tendo em vista que esta dimensão, teoricamente esperada apenas na teoria 

das empresas Born global, conforme Quadro 9, constatou-se de fato não estar presente em 

nenhum dos gestores entrevistados. Na empresa A, que é regular exportadora, não era também 

esperada esta orientação empreendedora, uma vez que o processo de internacionalização da 
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mesma foi através do empreendedorismo internacional, para o qual não se esperava a 

presença desta dimensão entre no seu gestor. 

 

4.4.6 Discussão de Resultados 

 

Os dados obtidos em etapas anteriores e a análise das respostas obtidas com a 

entrevista estruturada tem o intuito de preparar as conclusões e a apresentação final do estudo, 

além da sugestão para trabalhos e pesquisas futuras para aprofundamento do tema. 

Verificou-se, pelos conceitos estudados neste trabalho que a única empresa com 

orientação empreendedora, voltada para a internacionalização, é a empresa A, tendo em vista 

a forte presença do empreendedorismo internacional no seu principal gestor, fortemente 

influenciado pela facilidade de comunicação em inglês e networks, além de conhecimentos do 

mercado externo, autonomia, percepção da demanda e inclinação internacional. 

A empresa B, embora possua um produto competitivo e de reconhecida competência 

técnica, não reúne no seu gestor as dimensões das orientações empreendedoras suficientes 

para colocar a empresa num processo de internacionalização regular. Sugere-se que a 

dimensão autonomia, presente no gestor, e o domínio da língua inglesa, não são o bastante 

para contribuir com a internacionalização da empresa administrada, que eventualmente realiza 

exportações, mas apenas pontuais, por correio e de pequena monta. O gestor não demonstra 

interesse em pesquisa de mercado externo visando ampliação das suas vendas no exterior. 

Quanto às empresas C e D, não foi verificado nenhuma dimensão das orientações 

empreendedoras, o que sugere a principal razão para não se incluírem nos processos de 

internacionalização, mesmo considerando que as empresas demonstram competência técnica e 

um parque industrial desenvolvido. 

O Quadro 14 resume a situação em que se encontram as empresas que participaram 

desta pesquisa, retratam em comum, além dos aspectos já discutidos acima, um baixo nível de 

investimento em P&D, marketing, sendo que parte delas são pouco centradas na capacitação 

de colaboradores, por entenderem que é custo e não lucro futuro. 
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Quadro 14 - Resumo da aderência dos gestores às dimensões da Orientação 
Empreendedora 

OE A B C D 

I 

Nível médio de inovação, sempre 

conectado com clientes, pois possui 

vendedores de campo fazendo o 

trabalho de desenvolvimento de 

novos produtos. Investe pouco em 

P&D, apenas quando é exigido. 

Capacita colaboradores de forma 

sistêmica. Tem um produto de 

consumo e desgaste rápido, com 

baixo nível de concorrência. 

Nível médio de inovação. Empresa 

está no mercado há mais de 50 anos, 

muito focada, poucos produto, mas 

tem patente registrada, não tem 

espaço físico para crescer, é 

administrada apenas pelo gestor 

sênior, seu filho e uma funcionaria. 

Não tem qualquer desenvolvimento 

de pessoal, que aprende o serviço na 

prática do dia-a-dia. 

Nível médio de inovação possui 

vários tipos de produtos, a maioria 

deles com especificações dos 

clientes, sem desenvolvimento 

próprio, procura inovar mais em 

processos do que em produtos. Tem 

um programa de treinamento de 

pessoal via SENAI, apoia a 

criatividade de colaboradores, mas 

tem baixo investimento em P&D. 

Nível médio de inovação, é mais 

focado em inovar em processos e 

preferem atuar apenas como 

prestadores de serviços a desenvolver 

ou investir em produtos próprios e de 

maior valor agregado. Administração 

é do gestor sênior que fundou a 

empresa há menos de dez anos. 

Investimento em P&D não existe, 

assim como em colaboradores, que 

vivem o dia-a-dia para aprender sobre 

as atividades da empresa. 

A 

Alto poder de autonomia do 

principal gestor. Decisões 

operacionais tem delegação para 

subordinados. Estrutura definida 

com atribuições, responsabilidades e 

metas de desempenho. 

Médio poder de autonomia. As 

decisões são tomadas sem consenso 

com o gestor sênior, não há qualquer 

desenvolvimento na cultura da 

empresa para modificar a gestão 

centralizada.  

Médio poder de autonomia, as 

decisões são tomadas entre os três 

sócios, pai, filho e um terceiro 

minoritário. A palavra final, mesmo 

assim vem do gestor sênior, que 

começou no negócio e tem mais 

experiência que os demais. 

Médio poder de autonomia mais 

focado nos processos e na produção, 

decisões maiores estão centradas no 

gestor sênior, mesmo sendo apenas 

um excelente técnico de nível médio, 

que vive da experiência em empresas 

anteriores do setor de autopeças. 

AR 

Nível médio para a assunção de 

riscos. Alega que a situação 

econômica interna não ajuda o 

empresário a arriscar mais, momento 

de insegurança econômica e de 

retração de investimentos. 

Avesso completamente a riscos, 

visão extremamente conservadora na 

tomada de decisões que envolvem 

ampliação do negócio ou 

investimentos. 

Tem assumido alguns riscos 

financeiros e comerciais, como 

compra de equipamentos, com 

importação de duas máquinas 

(prensas) chinesas, financiadas pelo 

BNDES.  

Vem assumindo riscos, está 

comprando novas máquinas e 

ampliando a empresa. Costuma avaliar 

muito antes de fazer qualquer 

investimento. 

P 

Demonstra proatividade, 

normalmente reage sempre frente a 

problemas que clientes enfrentam ou 

a desenvolvimentos externos que 

podem demandar novos negócios.  

Não é proativo, tem dificuldade para 

crescer e buscas novas 

oportunidades, além de não 

diversificar seus produtos, apesar da 

demonstrada capacidade técnica.  

Não tem proatividade. Mudanças, 

via de regra, acontecem apenas 

quando demandadas pelo cliente. 

Tem no pátio máquinas atualizadas, 

pronto para desenvolver novos 

produtos, mas não busca as 

oportunidades no mercado. 

Não é proativo na busca de novos 

clientes e mercados. Está acostumado 

mais preocupado em prestação de 

serviços para a carteira de clientes 

atual. Esta acomodado na situação 

atual, apesar de possuir alguns 

equipamentos de boa qualidade  

tecnológica.  

AC 

Alto nível de competitividade. 

Reage sempre as investidas de 

empresa estrangeiras, tem fluxo de 

caixa estável o que lhe permite certa 

flexibilidade nos negócios. Não 

investe em marketing por entender 

que o seu produto é muito específico 

com poucos clientes no mercado. 

Demonstra ser agressivo nos 

negócios, quando apertados pela 

concorrência. A situação de fluxo de 

caixa é apertada, segundo o gestor, 

de forma que não tem grande 

flexibilidade, mas procura 

alternativas para manter os clientes 

atuais. Investimento em marketing é 

zero. 

É agressivo, quando pressionado 

pela concorrência, consegue reagir 

às investidas para manter seus 

clientes. Tem uma posição 

consolidada, de referencia pela 

qualidade do seu produto (conforme 

o gestor) frente aos concorrentes 

diretos. Não investe em marketing. 

Procura acompanhar o mercado e ser  

agressivo nos negócios, na medida em 

que é pressionado pela concorrência. 

A situação de fluxo de caixa é 

apertada, segundo o gestor, de forma 

que não tem muita margem para 

flexibilidade, mas se empenha para 

manter os seus clientes. Investimento 

em marketing é zero. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na coleta de dados feita nas entrevistas, pessoalmente. 

 

Associando os dados coletados de orientação empreendedora verificados nos gestores 

das quatro empresas entrevistadas, que são teoricamente esperadas nas teorias de 

internacionalização, temos aqui os elementos necessários para o resumo desta associação, no 

Quadro 15, de forma que se pode identificar a relação entre elas e determinar o grau de 
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importância destas orientações empreendedoras no nível de profundidade da 

internacionalização e abertura para mercados externos de uma PME. 

Quadro 15 - Associando as dimensões da Orientação Empreendedora com as teorias de 

internacionalização nas empresas estudadas 

Empresa 

Orientação 

Empreendedora 

detectada 

Processo 

Internacionalização 

Orientação 

Empreendedora esperada 

para a Teoria de 

Internacionalização 

Característica Facilitadora ou Contrária à 

Internacionalização 

A 

• Inovatividade 

• Autonomia 

• Assunção de 

Risco 

• Proatividade 

 

• Empreendedorismo 

• Inovatividade 

• Autonomia 

• Assunção de Risco 

• Proatividade 

A figura importante do empreendedor é fortemente 

influenciada pela facilidade de comunicação em inglês 

e networks. 

Empreendedor com conhecimentos do mercado externo 

e percepção da demanda, com inclinação internacional, 

tendo um produto diferenciado como uma fonte de 

vantagem competitiva. 

B 
• Inovatividade 

• Autonomia 
  

Utiliza-se de intermediários e, pequenas encomendas 

internacionais. Processo é embrionário, do ponto de 

vista de um exportador regular, facilitado pela 

comunicação do gestor em inglês. 

C 

• Inovatividade 

• Autonomia 

• Assunção de 

Risco 

 

  

Falta cultura exportadora para a empresa além de 

profissionais para o gerenciamento de mercados 

externos. A decisão de expandir para 

internacionalização conflita com a posição de falta de 

proatividade do gestor sênior e dos custos de transação 

que considera elevados. 

D 

• Inovatividade 

• Autonomia 

• Assunção de 

Risco 

  

Falta profissionalismo à empresa, além da cultura 

exportadora. Estão acomodados frente a situação 

interna. Não possuem condições de competitividade 

para gerir negócios internacionais, na opinião do 

gestor. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na coleta de dados feita nas entrevistas, pessoalmente. 

 

Neste Quadro de associações fica evidenciada a diferença existente da orientação 

empreendedora entre os gestores entrevistados, com pouca ou nenhuma evidência de 

processos de internacionalização nas empresas B, C e D, que não exploram a diversificação 

de mercado, atuando alternativamente no exterior, expondo-a diretamente às flutuações do 

mercado local. 

O gestor A parece ser o único que reúne de fato as condições mínimas necessárias para 

o envolvimento com processos internacionais, o método que se utilizou para o 

desenvolvimento no exterior, através dos seus contatos (networks) caracteriza-se dentro do 

esperado na teoria de empreendedorismo internacional. 



71 

 

A empresa B, que possui produtos competitivos, patenteados, e está presente no 

mercado há vários anos, poderia também ter se desenvolvido no mercado externo, mas o seu 

gestor não apresenta as características básicas para o processo, apesar de vivencia pessoal no 

exterior, conhecer bem a língua inglesa, o mesmo não tem a proatividade necessária para 

poder se lançar em mercados externos na busca de novas oportunidades, não realiza nenhuma 

pesquisa de mercado no exterior, vive basicamente das suas vendas internas e ocasionais 

vendas ao exterior de pequena monta e ainda através de intermediários, sem vendas diretas 

aos importadores. 

Quanto aos gestores das empresas C e D, que desenvolvem produtos e assumem 

alguns riscos nos seus negócios, os mesmos estão focados exclusivamente no mercado 

interno, falta a proatividade do gestor A, na busca de novas oportunidades. As dificuldades 

levantadas pelos gestores poderiam ser superadas caso as empresas pudessem capacitar 

pessoas especializadas para o trato com mercados externos. 

Diante deste quadro nota-se basicamente que a proatividade é a única orientação 

empreendedora não presente nos gestores C e D, de forma que poderíamos concluir 

inicialmente que seria esta a orientação mais importante do ponto de vista das teorias para 

internacionalização de uma empresa. Ocorre que não é exclusivamente a proatividade 

importante por estar ligada à busca de novas oportunidades, mas o conjunto desta com as 

demais orientações, que em função do processo escolhido para internacionalização, quer seja 

Uppsala, empreendedorismo internacional ou mesmo Born global, podem conduzir uma 

empresa a atuar regularmente no mercado externo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa apresentou os estudos de casos de quatro PME`s do setor metal-

mecânico do Município de São Bernardo do Campo, investigando processos de 

internacionalização relacionados às características das orientações empreendedoras dos seus 

principais dirigentes gestores dos negócios. 

O processo de internacionalização nas organizações, numa visão empreendedora, na 

qual as dimensões das orientações empreendedoras parecem estar presentes nos seus 

principais gestores, buscam uma diversificação de mercado, com objetivo claro de manter-se 

competitiva e ativa em qualquer situação adversa local, face também a globalização dos 

mercados e a entrada de produtos estrangeiros cada vez mais competitivos no mercado 

interno. Este fenômeno tem sido motivado principalmente pelo latente processo de 

globalização, sendo que trabalhos como este servem para unificar a teoria existente das 

dimensões empreendedoras com as teorias da internacionalização de empresas, 

particularmente as PME`s. 

Esta dissertação teve por objetivo identificar qual é a influência das orientações 

empreendedoras, presentes em gestores de PME, no sucesso de internacionalização da 

empresa pesquisada. Para delimitar a investigação, a pesquisa aconteceu apenas no setor 

metal-mecânico no município de São Bernardo do Campo. 

A partir da análise teórica, associou-se as dimensões da orientação empreendedora de 

determinados gestores com a orientação para mercado externo e a performance exportadora 

alcançada pela empresa. 

Como o objetivo principal do estudo era o de identificar a influência das dimensões de 

orientações empreendedoras, presentes em determinados gestores de PME, importantes para o 

sucesso de internacionalização da empresa pesquisada, o resultado obtido foi que, entre as 

cinco dimensões de orientação empreendedora, a proatividade, que é a busca por novas 

oportunidades, é que sugere ser a desencadeadora do processo de internacionalização, 

constatada apenas em um dos gestores entrevistados, justamente aquele que tem processos 

internacionais e atuação externa regular e constante. 

No entanto, somente a proatividade parece não ser suficiente para o processo de 

internacionalização de uma empresa, de forma que, o conjunto desta com as demais 

orientações, aliado ao processo escolhido para internacionalização pelo gestor, quer seja 
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Uppsala, empreendedorismo internacional ou mesmo Born global, é que podem conduzir uma 

empresa a atuar regularmente no mercado externo.  

A conclusão neste sentido é de que as dimensões das orientações empreendedoras, 

presentes em gestores, principalmente os das PME, fortemente influenciam no processo de 

internacionalização, sendo que a estratégia do processo implicará em mais ou mesmos 

dimensões destas orientações, conforme sugerido no Quadro 15. 

Como objetivo secundário que era o de identificar também as ações que motivam, 

nesta visão de empreendedor e gestor de uma PME, a respeito do desenvolvimento de seus 

negócios no âmbito do comércio exterior brasileiro, a escolha de uma das estratégias de 

internacionalização, com base na rede de relacionamento (networks) teve um papel 

fundamental no processo, foi o fator importante que contribuiu decisivamente para permitir o 

acesso ao mercado externo da empresa A e o maior conhecimento e experiência anterior do 

gestor, fortaleceu a posição desta empresa neste cenário. 

Contribuições desta pesquisa para o campo de estudos do empreendedorismo 

internacional confirmam alguns pressupostos teóricos como os estabelecidos por Oviatt e 

McDougall (1994), como também, por Zahra e George (2002), de que fatores organizacionais, 

particularmente no que se referem às características do gestor, como idioma, conhecimento de 

mercado, vivência no exterior e principalmente a experiência em outros países foram 

determinantes e contribuíram para que as primeiras exportações pudessem começar. 

A respeito da customização dos produtos, de acordo com relatos dos gestores, ficou 

também perceptível de que, quem lida com a internacionalização precisa respeitar as 

necessidades específicas de cada país. A diversidade cultural e de processos foi reconhecida 

pelo gestor da empresa A, sendo que adaptações foram feitas no produto de modo a permitir e 

respeitar as diferenças técnicas e de procedimento de cada país, portanto foi verificado que a 

empresa A foi sensível a estas diferenças. Considerando estes aspectos, a empresa, em alguns 

momentos, teve que mudar seu produto e adaptar-se ao que o mercado em que deveriam estar 

atuando exigia. 

Sobre o empenho de recursos, notou-se a existência de alguns, como sua rede de 

contatos, conhecimento de mercado, valor da marca, o know-how e principalmente a tradição, 

determinantes na escolha do país alvo, conclusão decorrente do gestor que mais representa o 

volume de negócios externos entre os entrevistados. 
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É fato que, no intuito de superar muitas das barreiras às exportações, objetivando 

inserir a PME brasileira cada vez mais no cenário internacional, entidades governamentais, 

privadas e as próprias associações das PME`s vêm criando alternativas e buscando soluções 

para melhor posicionar as firmas brasileiras de menor porte no mercado, medidas estas de 

extrema importância na busca da consolidação destas PME`s como exportadoras. No entanto, 

para que este tipo de ação tenha o sucesso esperado, existe a necessidade da abertura do gestor 

para conhecer e se aprofundar na questão, que conforme esta pesquisa trata-se de uma 

característica que não está presente em todos os seus gestores, o que dificulta ainda mais o 

processo da internacionalização, que poderia eventualmente comprometer os resultados 

operacionais da empresa, pela falta de diversificação de mercado.  

Desta maneira, estudos nesta área tem grande aplicabilidade prática, e podem ainda 

serem desenvolvidos, visando explicar o processo de internacionalização e, principalmente a 

relação entre empresário e empreendimento internacional. 

A limitação de gestores entrevistados, e a diferença entre os produtos comercializados 

de cada empresa, sugerem a possibilidade de novos estudos a respeito das influências destas 

dimensões orientadoras nos processos de internacionalização de empresas, eventualmente 

com novos segmentos industriais ou mesmo de serviços, ou ainda em outros municípios 

diante de outras realidades, o que, naturalmente não invalida a contribuição que este estudo 

pode dar tanto para a Academia quanto para formadores de políticas de fomento e incentivo às 

exportações ou ao comércio exterior, propriamente dito. 
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ANEXO A – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O GESTOR-EMPRESA “A” 

 

A entrevista, com duração de cerca de uma hora, foi realizada na sede da Empresa A em São 

Bernardo do Campo no dia 06.05.2015, na qual o Gestor A exerce sua função. 

 

Questão  1: A empresa está acostumada a desenvolver sempre novos produtos, e com que 

frequência? 

Resposta: Procuramos desenvolver os produtos conforme a demanda, pois não temos um 

centro de pesquisa, trabalhamos encima das necessidade de desenvolvimento dos 

clientes, que é captado através das visitas dos nossos vendedores in loco. Não 

costumamos criar um novo produto, mas sim pegar um já existente e redesenhá-

lo de forma a atender este cliente.  

 

Questão  2: Sobre Processos, tanto administrativos quanto tecnológicos, explique a sua 

forma de atuação. 

Resposta: É bem modesta, alguns produtos novos até acontecem, quando clientes 

negociam um pacote de produtos e serviços com a empresa, que incluem 

produtos que eles não tem disponível, neste caso, procura-se desenvolver o 

produto e customizá-los com 80% de recursos próprios, a partir de experiências 

anteriores do próprio cliente, de forma que possa fornecer no pacote. 

 

Questão  3: Quanto de investimento, em P&D para inovação dos novos processos e/ou 

produtos, a empresa está habituada a investir por ano? 

Resposta: Como já disse, não investimentos em Centros de Pesquisa, nossos processos 

acontecem no chão de fábrica e são acompanhados pelos engenheiros da 

produção. 

 

Questão  4: Sobre os investimentos na capacitação de pessoas, como tem sido a atuação do 

RH da empresa neste sentido? 

Resposta: Nossos recursos são limitados, de forma que quando encontramos alguém que 

demonstre potencial de desenvolvimento, pagamos universidade para 

colaboradores, não é muito frequente, mas também enviamos as pessoas para 

cursos específicos nas suas áreas de atuação. Como atuamos com um setor muito 
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específico, procuramos capacitá-los internamente e também buscar recém 

formados em ETEC, SENAI e outras instituições profissionalizantes. 

 

Questão  5: Existe algum programa de incentivo, interno ou externo, para criação de novas 

ideias e experimentos com o apoio da empresa? 

Resposta: Sem dúvida, as ideias de colaboradores internos são sempre consideradas e, caso 

resultem em sucesso financeiro, oferecemos um prêmio, que não é muito alto, 

mas é motivo de estímulo ao profissional. 

 

Questão  6: Qual o diferencial de produto que a empresa considera, frente os demais 

concorrentes? Existe alguma inovação que foi trazida ao mercado pela empresa 

neste sentido? 

Resposta: Não temos diferencial de produto, nosso diferencial está na prestação de serviço, 

no acompanhamento do uso do nosso material e na facilidade de correções de 

rota, caso sejam necessárias. 

 

Questão  7: Os gestores da empresa tem autonomia na tomada de decisões? Como é a 

estrutura da empresa neste processo de tomada de decisões? 

Resposta: Sim, temos um organograma onde ocupo a principal posição, mas meu pessoal 

tem total autonomia para tomada de decisão eu, por exemplo, me ausentei 

devido recente problema com um AVC, e a empresa caminhou normalmente, as 

decisões foram todas tomadas pelos responsáveis internos nos diversos setores 

da empresa. Naturalmente, para que isto possa acontecer, é importante que as 

pessoas estejam capacitadas, uma coisa que estamos aqui acostumados a fazer.  

 

Questão  8: Qual o apoio da empresa na questão do Intraempreendedorismo? A empresa 

apoia inciativas de ideias dos seus empreendedores internos? 

Resposta: Como já disse antes, nosso apoio está na liberdade dos nossos colaboradores 

desenvolverem alternativas que possam atende nossos clientes, com ferramentas 

de excelente qualidade e assistência técnica, sempre visando a parceria e 

satisfação de seus clientes em primeiro lugar. 

 

Questão  9: Qual a forma de promover esta cultura independente dos gestores? 
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Resposta: Respeitando a decisão deles, mas precisamos sempre cuidar dos custos, por este 

motivo eles sabem muito bem até aonde podem chegar. 

 

Questão 10: A empresa se caracteriza, de modo geral, por atuações com assunção de altos 

riscos? 

Resposta: Costumo sempre falar para meu pessoal que eu estudo o momento, se este 

momento é oportuno ou não, atualmente não temos está visão, não sou 

conservador, mas costumamos estudar muito antes de fazer qualquer 

investimento de médio ou longo prazo, principalmente, máquinas e 

equipamentos novos.  

 

Questão 11: Qual a visão do gestor na tomada de decisões que envolvem riscos? 

Resposta: Depende do tamanho do negócio e dos eventuais riscos de perde-lo, mas de 

qualquer forma, um grande contrato com determinado cliente ou mesmo um 

programa de fornecimento de matéria prima, já são riscos, pois os clientes 

podem cancelar pedidos e nós teremos problemas com excesso de estoques 

comprometendo nosso fluxo de caixa, todos os negócios tem riscos, os nossos 

são cautelosamente estudados para não comprometer a saúde financeira da 

empresa 

 

Questão 12: Existe uma postura para assumir riscos financeiros? Como ela acontece? 

Resposta: Não, evitamos as dívidas empresariais, a situação de instabilidade interna não 

nos permite arriscar muito. 

 

Questão 13: E quanto aos negócios, existe esta postura por parte do gestor? 

Resposta: É o que já falei antes, se for um negócio de um grande contrato, só pelo fato de 

termos que comprar matérias primas e contratar pessoal, já estamos assumindo 

riscos no negócio. 

 

Questão 14: Como a empresa acompanha o mercado? 

Resposta: No entendimento da Empresa a maioria dos nossos produtos, que são standard 

no mercado em que atuo, sofreram melhorias, temos a condição técnica de 

produzir um produto superior, basicamente em todas as nossas linhas temos um 

produto que se destaca pela durabilidade, resistência e qualidade. O inserto, por 
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exemplo, é um exemplo de antecipação ao mercado, desenvolvi com um 

subfornecedor e agora sou o único que consegue usar uma ferramenta que 

desempenha hoje 30% a mais do que o concorrente. Nós não criamos, mas 

agregamos valor a ferramenta com um produto de alta performance. 

 

Questão 15: A empresa é reconhecida no mercado como a primeira a desenvolver 

determinados produtos e/ou serviços? 

Resposta: Sim, sempre que conseguimos melhorar aquilo que o fabricante do equipamento 

entregou junto com a máquina e que nosso produto trabalha melhor. Nosso 

melhor reconhecimento é a prestação de serviço. 

 

Questão 16: A empresa possui algum procedimento de forma a orientar a busca por soluções 

de problemas, que eventualmente possam ocorrer? 

Resposta: Claro que temos, é através dos nossos vendedores e representantes técnicos, que 

visitam os clientes regularmente. 

 

Questão 17: Considerando as mudanças de mercado, a empresa está pronta para 

diversificação de produtos com flexibilidade nos equipamentos que possui para 

adaptá-los? 

Resposta: Vamos sempre diversificando na medida em que nosso cliente demanda. 

 

Questão 18: Com relação à concorrência, como a empresa reage e/ou atua no mercado para 

se manter competitiva? 

Resposta: Acontece que os meus concorrentes tem coisas diferenciadas do meu, eles são 

fabricante das ferramentas e das máquinas que perfuram também, e acabam 

focando muito nas máquinas de grande porte, porque oferece uma margem 

maior. A ferramenta é um produto de consumo, de desgaste. Eles tem interesse 

em fazer um pacote, mas como somos muito conhecidos há 16 anos no negócio, 

a construtora, pedreira, mineradora, que são nossos clientes, eu acompanho os 

preços dos concorrentes e ao longo do tempo, vou mudando o produto 

aperfeiçoando a qualidade técnica e aumentando a durabilidade da ferramenta. 

Isto tem dado um resultado para nós muito bom, de forma que eu não preciso 

entrar em choque o tempo todo com a concorrência, quem ganha é quem oferece 

o melhor custo benefício, o que temos tido relativo sucesso.  
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Questão 19: A situação financeira (fluxo de caixa/rentabilidade) da empresa permite alguma 

flexibilização de preços para se manter agressiva no mercado? 

Resposta: Dispomos de uma margem pequena, mesmo assim, costumamos cobrir as 

propostas, mediante envio de material para teste, para pelo menos empatar no 

custo benefício ao cliente. Não vamos deixar de conquistar clientes por pouca 

coisa, embora não somos grande, podemos reduzir margem para continuarmos 

ativos. Temos um custo baixo, por sermos pequenos, e entendo que conseguimos 

vender de forma competitiva.  

 

Questão 20: A empresa investe agressivamente em marketing e/ou se utiliza de algum 

método de competição não convencional? 

Resposta: Investimos pouco, porque também são poucas as empresas que podemos 

considerar como clientes, basicamente participamos de feiras de negócios, na 

maior parte aqui mesmo no Brasil, este é o máximo de podemos fazer com 

marketing, até mesmo porque no nosso segmento não tem muitos clientes. Já 

participei de feiras fora do Brasil, foi no Chile e no Peru, este é nosso marketing, 

sem muito barulho.  
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ANEXO B – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O GESTOR-EMPRESA “B” 
 
 

A entrevista, com duração de cerca de uma hora, foi realizada na sede da Empresa B em São 

Bernardo do Campo no dia 08.05.2015, na qual o Gestor B exerce sua função. 
 

Questão  1: A empresa está acostumada a desenvolver sempre novos produtos, e com que 

frequência? 

Resposta: Apesar de não possuirmos um setor específico, é aqui mesmo na empresa 

desenvolvemos novos produtos, meu pai (gestor sênior e fundador da empresa) 

que é o criador destes novos produtos, patenteamos alguns deles como 

acionadores mecânicos em portas de maleiros de ônibus, em bancos de tratores 

entre outros.  

 

Questão  2: Sobre Processos, tanto administrativos quanto tecnológicos, explique a sua 

forma de atuação. 

Resposta: Temos um empresa pequena, toda parte administrativa sou quem faz e meu pai é 

quem cuida da parte técnica. Agora estou também me envolvendo mais. Tenho 

preparado roteiros de produção, baseado naquilo que se faz aqui dentro. 

 

Questão  3: Quanto de investimento, em P&D para inovação dos novos processos e/ou 

produtos, a empresa está habituada a investir por ano? 

Resposta: Não temos um setor de P&D, a criação acontece no chão de fábrica, eu como 

engenheiro, procuro cuidar da parte legal de novos produtos, esta criação está 

sob demanda de nossos clientes. 

 

Questão  4: Sobre os investimentos na capacitação de pessoas, como tem sido a atuação do 

RH da empresa neste sentido? 

Resposta: Incentivamos nosso pessoal a estudar e se capacitar, mas não temos verba para 

pagar cursos, eles aprendem a prática aqui dentro mesmo. 

 

Questão  5: Existe algum programa de incentivo, interno ou externo, para criação de novas 

ideias e experimentos com o apoio da empresa? 
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Resposta: Temos, mas como são produtos já desenvolvidos, poucas tem sido as alterações 

nestes produtos nos últimos tempos. A maioria das alterações é o meu pai quem 

realiza diretamente. 

 

Questão  6: Qual o diferencial de produto que a empresa considera, frente os demais 

concorrentes? Existe alguma inovação que foi trazida ao mercado pela empresa 

neste sentido? 

Resposta: Estamos focados na qualidade, é um produto muito bom, alguns itens 

patenteados e que satisfazem muito bem as necessidades dos nossos clientes. 

 

Questão  7: Os gestores da empresa tem autonomia na tomada de decisões? Como é a 

estrutura da empresa neste processo de tomada de decisões? 

Resposta: Não tem mais gestores além de eu e meu pai, eu tenho 30% do negócio e meu 

pai (gestor sênior) detém o restante, portanto a última palavra é sempre dele, 

apesar de que sou engenheiro e estudei no exterior, meu pai, que apenas técnico, 

tem muito mais experiência e decide quase sempre. 

 

Questão  8: Qual o apoio da empresa na questão do Intraempreendedorismo? A empresa 

apoia inciativas de ideias dos seus empreendedores internos? 

Resposta: Sempre estamos apoiando nosso pessoal, mas a questão maior é que estas 

alterações são quase sempre mais voltadas para alguma mudança de rotina do 

que propriamente de novas ideias de novos produtos ou serviços. 

 

Questão  9: Qual a forma de promover esta cultura independente dos gestores? 

Resposta: O pessoal tem a liberdade de falar diretamente comigo ou com meu pai, de 

forma que damos todo acesso possível, só faltam as ideias. 

 

Questão 10: A empresa se caracteriza, de modo geral, por atuações com assunção de altos 

riscos? 

Resposta: Somos pequenos, não temos muitos recursos, de forma que somos muito 

conservadores quando se trata de assumir riscos, temos um capital relativamente 

pequeno e não queremos comprometê-lo, mesmo porque o mercado tem variado 

muito e qualquer risco mal calculado pode nos levar a falência.  
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Questão 11: Qual a visão do gestor na tomada de decisões que envolvem riscos? 

Resposta: Estamos no negócio há 50 anos e preferimos evitar arriscar. 

 

Questão 12: Existe uma postura para assumir riscos financeiros? Como ela acontece? 

Resposta: Apesar do tamanho da empresa, não temos dívidas e evitamos assumir 

compromissos que possam nos prejudicar. 

 

Questão 13: E quanto aos negócios, existe esta postura por parte do gestor? 

Resposta: Não, meu pai, que é quem mais toma as decisões aqui na empresa, sempre 

preferiu não correr riscos, então eu não posso ir além do que dispomos com 

nossos recursos. 

 

Questão 14: Como a empresa acompanha o mercado? 

Resposta: Através de visitas aos clientes e potenciais clientes, no caso, meu pai é quem 

mais visita, estamos focados no atendimento destes nossos clientes atuais e 

procuramos sempre melhorar nossos produtos na medida em que somos 

solicitados a fazê-lo.  

 

Questão 15: A empresa é reconhecida no mercado como a primeira a desenvolver 

determinados produtos e/ou serviços? 

Resposta: Nossa produção é pequena, quem procura melhorar os produtos normalmente é 

meu pai, que o mais criativo, mas também na medida em que os clientes pedem 

para resolver alguns problemas. 

 

Questão 16: A empresa possui algum procedimento de forma a orientar a busca por soluções 

de problemas, que eventualmente possam ocorrer? 

Resposta: É o que estou trabalhando agora, criando procedimentos internos e de 

atendimento aos clientes, no momento, não temos nada além dos contatos feitos 

pessoalmente e por telefone. 

 

Questão 17: Considerando as mudanças de mercado, a empresa está pronta para 

diversificação de produtos com flexibilidade nos equipamentos que possui para 

adaptá-los? 
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Resposta: Sim, procuramos adaptar sempre que solicitado, mas mencionei, sempre está 

atrelado ao que nosso cliente procura. Nossos equipamentos podem fazer vários 

produtos. 

 

Questão 18: Com relação à concorrência, como a empresa reage e/ou atua no mercado para 

se manter competitiva? 

Resposta: As visitas que fazemos sempre nos trazem novidades, mesmo porque o próprio 

cliente, na maioria das vezes, tem intenção de melhorar as condições, então nós 

focamos muito nestas visitas e procuramos sempre acompanhar. 

 

Questão 19: A situação financeira (fluxo de caixa/rentabilidade) da empresa permite alguma 

flexibilização de preços para se manter agressiva no mercado? 

Resposta: Na questão de concorrência, procuramos cobrir propostas, mas como nossa 

margem é pequena e nossos custos altos, em função de matérias primas caras, 

temos um limite, se não der, não cobrirmos e corremos o risco de perder. Melhor 

um negócio ruim do que perder dinheiro. 

Questão 20: A empresa investe agressivamente em marketing e/ou se utiliza de algum 

método de competição não convencional? 

Resposta: Não, mesmo porque não fazemos marketing é muito caro fazer divulgação, já 

participamos de feiras no passado, mas não temos condições de pagar um stand 

de uma feira hoje em dia, nosso maior divulgador é meu pai, que visita 

potenciais clientes.  
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ANEXO C – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O GESTOR-EMPRESA “C” 

 

A entrevista, com duração de cerca de quarenta e cinco minutos, foi realizada na sede da 

Empresa C em São Bernardo do Campo no dia 22.05.2015, na qual o Gestor C exerce sua 

função. 

Questão  1: A empresa está acostumada a desenvolver sempre novos produtos, e com que 

frequência? 

Resposta: Não se V. sabe, mas somos basicamente prestadores de serviços, fazermos a 

ferramenta para que o cliente faça o produto, usamos a tecnologia disponível no 

mercado, não temos desenvolvimento próprio. 

 

Questão  2: Sobre Processos, tanto administrativos quanto tecnológicos, explique a sua 

forma de atuação. 

Resposta: A Empresa é pequena, mesmo assim procuramos ter sob controle a totalidade do 

nosso processo de produção e de administração. Temos normas de procedimento 

e manuais de produção, que são passados aos novos funcionários, bem como 

reciclamos ou antigos, com vistas a manter o padrão de trabalho da empresa.. 

 

Questão  3: Quanto de investimento, em P&D para inovação dos novos processos e/ou 

produtos, a empresa está habituada a investir por ano? 

Resposta: Não temos verbas para P&D, pois para “juntar dinheiro “ está muito difícil, 

normalmente recorremos aos bancos para poder compra algum equipamento 

novo.   

 

Questão  4: Sobre os investimentos na capacitação de pessoas, como tem sido a atuação do 

RH da empresa neste sentido? 

Resposta: Como não criamos nenhum departamento de P&D, quando sentimos a 

necessidade investimos em treinamento, mas apenas quando necessário, não é 

muito frequente, pois o treinamento é mesmo dentro da empresa.  

Questão  5: Existe algum programa de incentivo, interno ou externo, para criação de novas 

ideias e experimentos com o apoio da empresa? 

Resposta: Temos uma “caixinha de sugestões” e premiamos os funcionários que trouxerem 

algum ganho de processo ou de economia tanto de produto quanto de outros 
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insumos. Entendemos que desta forma estamos incentivando o pessoal a se 

desenvolverem. 

 

Questão 6: Qual o diferencial de produto que a empresa considera, frente os demais 

concorrentes? Existe alguma inovação que foi trazida ao mercado pela empresa 

neste sentido? 

Resposta: É sem dúvida a qualidade, tanto no produto quanto no cumprimento de prazos de 

entrega, por este motivo é que temos uma clientela fiel e que consideramos 

parceiros. Gostaria de reforçar que a nossa maior inovação está em processos, 

temos praticamente 100% de controle total do processo, exceto tratamento 

térmico, que tem custo muito alto e terceirizamos. 

 

Questão  7: Os gestores da empresa tem autonomia na tomada de decisões? Como é a 

estrutura da empresa neste processo de tomada de decisões? 

Resposta: Dentro da nossa estrutura eu tenho um gerente de fábrica que faz a gestão de 

pessoas, parte comercial é meu pai (gestor sênior fundador da empresa) e parte 

operacional é comigo mesmo, junto com o gerente de fábrica.  

 

Questão  8: Qual o apoio da empresa na questão do Intraempreendedorismo? A empresa 

apoia inciativas de ideias dos seus empreendedores internos? 

Resposta: Não temos participação em resultado, por outro lado incentivamos os 

colaboradores a estudar e se capacitarem, mas não temos recursos para isto. 

Cursos e treinamento são pagos pelos funcionários.  

 

Questão  9: Qual a forma de promover esta cultura independente dos gestores? 

Resposta: Mesmo com esta estrutura, considerando a experiência do meu pai, eu diria que 

a autonomia nas decisões estão centradas no meu pai (gestor sênior).  

 

Questão 10: A empresa se caracteriza, de modo geral, por atuações com assunção de altos 

riscos? 

Resposta: Veja um exemplo, o planejamento para este ano é criar um produto, estamos 

assumindo este risco, pois hoje fabricamos parte deste produto para um cliente 

que vende no mercado, estamos agora tentando produzir o produto inteiro, com 
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parte dele importada da China, para permitir revenda interna. É um negócio 

novo na empresa, que estamos confinantes no sucesso. 

 

Questão 11: Qual a visão do gestor na tomada de decisões que envolvem riscos? 

Resposta: Tanto o gestor de produção quanto eu, trocamos sempre ideias com meu pai, 

mas como ele é o principal gestor, a tomada de decisão final é sempre dele. 

 

Questão 12: Existe uma postura para assumir riscos financeiros? Como ela acontece? 

Resposta: Sim, quando planejamos algo que entendemos venha surtir efeito positivo, 

procuramos assumir riscos, isto aconteceu recentemente, quando compramos 

uma máquina nova de um fabricante chinês, que teve intermediação dos alunos 

da METODISTA, na questão do processo de importação. Foi muito bom, tudo 

deu certo. A máquina é financiada pelo BNDES. 

 

Questão 13: E quanto aos negócios, existe esta postura por parte do gestor? 

Resposta: Bem, na verdade não temos muita margem para uma postura agressiva, mas 

procuramos nos esforçar ao máximo para conseguir manter nossos clientes, se 

for preciso baixamos os preços. 

 

Questão 14: Como a empresa acompanha o mercado? 

Resposta: Nas visitas, acompanho mercado pelos clientes, que são subfornecedores de 

montadoras, principalmente. Nosso maior termômetro são as notícias sobre as 

montadoras, quando surge a notícia de que a produção vai diminuir, temos um 

reflexo direto no nosso negócio, temos uma carteira de clientes pequena, com 

prazos de 60-90 dias em média para realizar os serviços, se precisamos decidir 

levamos em conta o que esta havendo e resolver rapidamente, inclusive com 

demissões, se for o caso.  

 

Questão 15: A empresa é reconhecida no mercado como a primeira a desenvolver 

determinados produtos e/ou serviços? 

Resposta: Não, somos basicamente prestadores de serviços e produzimos alguma coisa 

muito pequena por nossa conta, quase sempre aproveitando alguma “deixa” de 

mercado quando um cliente abre a possibilidade de fazermos e vendermos 

diretamente o produto. 
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Questão 16: A empresa possui algum procedimento de forma a orientar a busca por soluções 

de problemas, que eventualmente possam ocorrer? 

Resposta: Trabalhamos isto diretamente com os clientes, nas visitas e em testes com 

materiais que sugerimos. Normalmente, dividimos os custos destes testes para 

não nos onerar muito, tem dado resultado, pois nossos clientes tem se mostrado 

bastante satisfeitos. 

 

Questão 17: Considerando as mudanças de mercado, a empresa está pronta para 

diversificação de produtos com flexibilidade nos equipamentos que possui para 

adaptá-los? 

Resposta: Temos pouca flexibilidade para mudanças de produção, estamos tentando 

melhorar neste sentido, pois o mercado tem mudado muito. 

 

Questão 18: Com relação à concorrência, como a empresa reage e/ou atua no mercado para 

se manter competitiva? 

Resposta: Só para V. ficar sabendo, já perdemos concorrência por causa de preço, temos 

qualidade com a matéria prima, mas com pouca flexibilidade em preços, nossos 

custos de produção não nos permitem muita margem na negociação com clientes 

que preferem comprar preço a qualidade.  

 

Questão 19: A situação financeira (fluxo de caixa/rentabilidade) da empresa permite alguma 

flexibilização de preços para se manter agressiva no mercado? 

Resposta: Muito pouco, com baixa margem nas vendas nossa flexibilidade é pequena, por 

isto é que mencionei a pouco o fato de que já perdemos concorrência por preço. 

 

Questão 20: A empresa investe agressivamente em marketing e/ou se utiliza de algum 

método de competição não convencional? 

Resposta: Não foi boa nossa experiência, já investimos muito em marketing, no passado, 

mas sem retorno, agora não investimos mais, a divulgação está no boca a boca e 

nosso site na internet. Já participamos de feiras no exterior, através da APEX, e 

também não tivemos retorno, depois desistimos.  
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ANEXO D – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O GESTOR-EMPRESA “D” 

 

A entrevista, com duração de cerca de cinquenta minutos, foi realizada na sede da Empresa D 

em São Bernardo do Campo no dia 22.05.2015, na qual o Gestor D exerce sua função. 

Questão  1: A empresa está acostumada a desenvolver sempre novos produtos, e com que 

frequência? 

Resposta: Não desenvolvemos novos produtos, nosso desenvolvimento é em processo, 

sempre temos que desenvolver algo novo, na intenção de reduzir custos e 

desperdícios. 

 

Questão  2: Sobre Processos, tanto administrativos quanto tecnológicos, explique a sua 

forma de atuação. 

Resposta: Nós temos um setor de engenharia que desenvolve moldes e estes novos 

processos para fabricação de algumas peças. Na parte administrativa nosso 

controle é apenas com planilhas. Não temos nenhum sistema gerencial. 

 

Questão  3: Quanto de investimento, em P&D para inovação dos novos processos e/ou 

produtos, a empresa está habituada a investir por ano? 

Resposta: Não tenho nenhum número a respeito, mas investimos aquilo que o mercado 

demanda, pois o retorno precisa ser rápido no nosso caso, já que trabalhamos 

muito apertados com os resultados financeiros. 

 

Questão  4: Sobre os investimentos na capacitação de pessoas, como tem sido a atuação do 

RH da empresa neste sentido? 

Resposta: Nosso P&D é o setor de engenharia que mencionei antes, procuramos investir 

quando necessário, pagamos cursos profissionalizantes para nossos funcionários, 

quase que mensalmente, basicamente no SENAI, voltados para nosso ramo de 

negócio, trata-se de uma política da empresa no sentido de capacitar os 

funcionários.  
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Questão  5: Existe algum programa de incentivo, interno ou externo, para criação de novas 

ideias e experimentos com o apoio da empresa? 

Resposta: Os nossos funcionários sabem que o emprego depende do sucesso da empresa, 

eles colaboram bastante a respeito e a gente “deixa rolar”. Não é sempre mas 

algumas boas ideias já surgiram e nós recompensamos o funcionário com alguns 

brindes. O último deles foi uma TV HD. 

 

Questão  6: Qual o diferencial de produto que a empresa considera, frente os demais 

concorrentes? Existe alguma inovação que foi trazida ao mercado pela empresa 

neste sentido? 

Resposta: Como prestador de serviço é qualidade e prazo, pois se atrasarmos algum 

material o cliente deixa de atender a demanda do setor, basicamente é 

automobilística, e aí sobra para todo mundo, pois os contratos deles tem multa. 

Alguns dos nossos clientes já estão exigindo também multa por atraso, a gente 

não quer aceitar, pois existe sempre um risco, mesmo fazendo tudo certo, mas 

pelo visto vamos ter que ceder em breve, pois os nossos concorrentes já estão 

aceitando.  

 

Questão  7: Os gestores da empresa tem autonomia na tomada de decisões? Como é a 

estrutura da empresa neste processo de tomada de decisões? 

Resposta: São três os gestores, sendo que as decisões técnicas são tomas em conjunto com 

os três gestores da empresa, na parte comercial apenas o meu pai (gestor sênior e 

fundador da empresa) é que decide, pois é ele quem conhece bem o mercado. No 

final, quase sempre meu pai (gestor sênior) é quem bate o martelo.  

 

Questão  8: Qual o apoio da empresa na questão do Intraempreendedorismo? A empresa 

apoia inciativas de ideias dos seus empreendedores internos? 

Resposta: Muito pouco, alguns funcionários deixaram a empresa e agora nos prestam 

serviço, acho que é uma forma de intraempreendedorismo, afinal estamos 

garantindo o serviço dele mesmo fora da nossa empresa. 
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Questão  9: Qual a forma de promover esta cultura independente dos gestores? 

Resposta: É como falei, são três os gestores principais, mas meu pai, como é o mais 

experiente entre nós é quem decide, sobra muito pouco para os demais 

decidirem. Eu diria que temos pouca independência, mas por outro lado, acho 

que a empresa esta tomando decisões corretas, então não podemos reclamar. 

 

Questão 10: A empresa se caracteriza, de modo geral, por atuações com assunção de altos 

riscos? 

Resposta: Se a gente considerar o tamanho da empresa e a capacidade dela gerar recursos, 

acho que sim, assumimos riscos, veja, no momento, temos dois financiamento de 

máquinas em andamento, costumamos assumir alguns riscos em investimentos, 

inclusive estamos ampliando a fábrica em mais 120m2, mas já vimos muitos 

fecharem as portas ao nosso redor, assim investir não é tão simples, precisamos 

estudar muito para fazê-lo. 

 

Questão 11: Qual a visão do gestor na tomada de decisões que envolvem riscos? 

Resposta: Como a economia não vai muito bem, precisamos sempre considerar a 

diminuição de excedentes, daí costumamos reduzir estoques, que impactam 

muito no nosso negócio, temos uma postura mais conservadora para assumir 

riscos, nosso capital de giro é pequeno e nosso fluxo de caixa é apertado. 

 

Questão 12: Existe uma postura para assumir riscos financeiros? Como ela acontece? 

Resposta: É aquilo que falamos a pouco, mesmo em época de crise, estamos com 

financiamentos abertos na expectativa de que tempos melhores virão. Foi uma 

decisão difícil, que foi tomada em consenso com todos os gestores, mas a 

posição do meu, que tem mais experiência nos alertou de que numa retomada 

poderíamos sair na frente. 

 

Questão 13: E quanto aos negócios, existe esta postura por parte do gestor? 

Resposta: Se a questão é negociação com clientes, posso dizer com certeza de que faremos 

o melhor, mas não vamos ficar com prejuízo, pois neste caso a empresa fecha. 
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Questão 14: Como a empresa acompanha o mercado? 

Resposta: Acontece que já  participamos de feiras de negócios no Brasil, mas 

“descobrimos as coisas” através de contatos com clientes e fornecedores.  

 

Questão 15: A empresa é reconhecida no mercado como a primeira a desenvolver 

determinados produtos e/ou serviços? 

Resposta: Não temos setor nem verba disponível para P&D, fazemos basicamente o que o 

cliente precisa. Nosso maior diferencial é a parceria, procuramos atender todos 

no prazo desejado, com qualidade de matéria prima, temos certificado de 

qualidade na compra destes produtos, este é nosso maior diferencial. 

 

Questão 16: A empresa possui algum procedimento de forma a orientar a busca por soluções 

de problemas, que eventualmente possam ocorrer? 

Resposta: Os problemas que surgem no dia a dia, contamos sempre com a ajuda dos 

colaboradores, aonde alguns são treinados para a manutenção da própria 

máquina que opera, são cerca de 30 no total.  

 

Questão 17: Considerando as mudanças de mercado, a empresa está pronta para 

diversificação de produtos com flexibilidade nos equipamentos que possui para 

adaptá-los? 

Resposta: Estamos quase sempre prontos para mudar alguns produtos, em função das 

demandas do mercado. 

 

Questão 18: Com relação à concorrência, como a empresa reage e/ou atua no mercado para 

se manter competitiva? 

Resposta: Nos prezamos muito o cliente, tentamos sempre entrar em contato para averiguar 

o que está havendo, as vezes é um problema técnico que pode ser resolvido, se 

for problemas de preço, costumamos cobrir para não perder. Já perdemos 

clientes para concorrentes chineses, quando não tivemos como competir, no 
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mercado interno, procuramos cobrir propostas, as vezes perdemos num item 

deste cliente e ganhamos em outros do mesmo cliente. 

 

Questão 19: A situação financeira (fluxo de caixa/rentabilidade) da empresa permite alguma 

flexibilização de preços para se manter agressiva no mercado? 

Resposta: Como a empresa é saudável temos capital, mas margem de lucro baixa e fluxo 

de caixa pequeno, sem muita margem para bancar negócios muito grandes.  

 

Questão 20: A empresa investe agressivamente em marketing e/ou se utiliza de algum 

método de competição não convencional? 

Resposta: Nosso marketing é nosso representante comercial. Através dele é que contamos 

com a divulgação e expansão de novos negócios para a empresa. O meu pai, 

também atua nesta área. 
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