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RESUMO

A presente investigação tem como objetivo principal compreender o processo
de formação das estratégias internacionais das empresas exportadoras de
frutas do RN através da teoria da dependência de recurso. Visando esclarecer
como as empresas podem realizar o processo de internacionalização através
das teorias comportamentais e econômicas do processo de internacionalização
de empresas. Dentre as teorias econômicas destacam-se o paradigma eclético
de Dunning (1958), Vernon (1669) através da teoria do ciclo do produto e
Bucley e Casson(1979) com a teoria das operações internacionais. Na
abordagem comportamental foram investigadas a escola de Upsala através de
Johanson e Valnhe (1977) com o conceito do comprometimento crescente dos
mercados e a distância psíquica e a interação do comprador-vendedor de
Hallen e Wiedersheim-Paul (1979). Nessa perspectiva observam-se as
principais as mudanças ocorridas na organização em função desse processo,
acompanhando os preceitos observados pelo ingresso gradual no mercado
internacional, tendo como base modos de entradas no mercado externo
utilizados por essas empresas. Diante da analises dessas teorias o estudo
busca analisar a convergência dos conceitos apregoados pela teoria da
dependência de recursos (PFEFFER; SALANCIK, 1978) como conteúdo base
da investigação aliado aos conceitos de estratégias internacionais. A pesquisa
caracteriza-se como qualitativa, do tipo exploratório e analítico, de cunho
retrospectivo. A estratégia adotada é a de estudo de caso e a unidade de
análise constituída pela Finobrasa, empresa pertencente ao Grupo Vicunha. O
principal método de coleta de dados foi entrevista semi-estruturada aliada a
pesquisa documental que juntos apresentaram uma perspectiva empírica do
processo de internacionalização. A análise e discussão dos resultados
compreendem a descrição e a interpretação do das informações através da
técnica de analise de conteúdo. Inicialmente é apresentada a contextualização
histórica da exportação de frutas do Rio Grande do Norte com o foco no pólo
Açu/Mossoró e em seguida são apresentadas as informações da Finobrasa
como base norteadora do estudo. São identificados os eventos marcantes que
constituíram as fases do modelo estratégico da empresa. Observou-se que as
dimensões mais relevantes dentre aquelas apregoadas pela Escola de Uppsala
foram a aprendizagem, pessoais e o gradualismo são bastante presentes na
realidade da empresa, bem como os aspectos de alianças estratégicas já que o
relacionamento consolidado do grupo Vicunha oportunizou uma trajetória mais
sólida no mercado internacional aliada as condições geradas pelas “janelas de
marcado”. Entende-se, portanto, que o processo de internacionalização possui
fundamentação nas teorias teóricas das estratégias de internacionalização
corroborando ainda para a convergência conceitual da teoria da dependência
de recursos.
Palavras-chave: Estratégia internacional. Teoria da dependência de recurso.
Processo de internacionalização. Fruticultura.

ABSTRACT

The present inquiry has as main objective to understand the process of
formation of the international strategies of the exporting companies of fruits of
the RN through the theory of the resource dependence. Aiming at to clarify as
the companies they can carry through the process of internationalization
through this theory had been study the behavior and economic theories of the
process of internationalization of companies. Amongst the economic theories
they are distinguished the eclectic paradigm of Dunning (1958), Vernon (1669)
through the theory of the cycle of the product and Bucley and Casson (1979)
with the theory of the international operations. In the mannering boarding they
had been investigated the school of Upsala through Johanson and Valnhe
(1977) with the concept of the increasing of the markets and in the distance
psychic starts and the interaction of the purchaser-salesman of Hallen and
Wiedersheim-Paul (1979). In this perspective it observes main the occured
changes in the organization in function of this process, following the rules
observed by the gradual ingression in the international market, having as base
ways of entrances in the external market used by these companies, in view of
the frist phase that the company presents of businesses. Ahead of you analyze
of these theories the study searches to analyze the convergence of the
concepts proclaimed for the theory of the dependence of resources (PFEFFER;
SALANCIK, 1978). and strategies of internationalization of the companies. The
research is characterized as qualitative case study which adopts and
exploratory and analytical type, retrospective matrix. The adopted strategy is of
case study and the unit of analysis consisting of the Finobrasa, pertaining
company to the Vicunha Group. The main method of collection of data was halfstructuralized interview allied the documentary research that together had
presented an empirical perspective of the internationalization process. The
analysis and quarrel of the results understand the description and the
interpretation of the one of the information through the technique of analyzes of
content. Initially the historical of the exportation of fruits of the Rio Grande do
Norte with the focus in the region Açu/Mossoró is presented and after that the
information of the Finobrasa are presented as base of the study. The main
events are identified that had constituted the phases of the strategical model of
the company. It was observed that the dimensions most excellent amongst
those proclaimed by the School of Uppsala had been the learning, staffs and the
step-starts is sufficiently gifts in the reality of the company, as well as the
aspects of strategical alliances since the consolidated relationship of the
Vicunha Group create a more solid trajectory in the international market allied
the conditions created “windows of marked”. One understands, therefore, that
the investigated process still has base the theoretical theories of the
internationalization strategies corroborating for the theoretical convergence of
the rules proclaimed for the theory of the dependence of resources.

Word-key: International strategy. Theory of the dependence of resource.

Process of internationalization. Fruit-culture.
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1. INTRODUÇÃO

O processo de globalização dos negócios, aliado ao avanço
tecnológico dos meios de produção e comunicação, está acelerando o ritmo de
mudanças no ambiente organizacional. Após a concepção universalista e
hegemônica de fábricas tayloristas-fordista, voltadas para produção em larga
escala, observa-se o surgimento de sistemas complexos que buscam integrar
informações e processos na tentativa de gerar vantagem competitiva (KIM,
2007). Essa reestruturação se deve ao processo de internacionalização das
economias que levaram a empresas a integrar em escala global sua produção
e distribuição.
Após os anos 90 com a abertura do mercado brasileiro surgiu a
necessidade de se estabelecer saldos positivos na balança comercial. Isso se
intensificou com uma série de incentivos promovidos pelo governo para que as
empresas brasileiras tivessem competitividade frente ao mercado internacional.
O fato é que a iniciativa, aliada à falta de planejamento estratégico das
organizações, levou as empresas a sofrer sérios prejuízos. O que para o
governo era visto como oportunidade, para as empresas, que até então
estavam despreparadas, era fonte de ameaças comerciais.
De acordo com Rocha e Melo (2002),depois de muitas décadas de
políticas de substituição das importações, as empresas nacionais estavam
despreparadas para competir com o mercado internacional. Mas, foi diante do
cenário adverso e com ausência de um planejamento eficiente, que essas
organizações passaram a competir internacionalmente.
Nesse sentido, as organizações precisavam desenvolver em tempo
hábil estratégias que pudessem promover competitividade. Com o advento da
globalização e a aceleração da dinâmica dos mercados, as empresas tiveram
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que se adaptar a uma realidade frenética, a fim de garantir sua manutenção no
mercado.
As motivações básicas para a criação de novas estratégias são
tradicionalmente traduzidas pela necessidade de apropriação de novos riscos,
desenvolvimentos de novas tecnologias e barganha de mercado.
De acordo com a Organização Mundial do Comércio- OMC (2008),
embora o Brasil, ao longo das últimas seis décadas, tenha aumentado
significativamente o volume de negócios realizados no comércio internacional,
o dado representa um número pouco expressivo se comparado como principais
exportadores como EUA, China e União Européia.
Diante do exposto, entende-se que o planejamento estratégico é
ferramenta fundamental a ser desenvolvida por uma empresa ao ingressar no
mercado internacional. Nesse sentido, a investigação apresenta proposta de
estudo que visa observar as principais teorias sobre as estratégias de
internacionalização de empresas sob a perspectiva da teoria da dependência
de recursos, no setor de fruticultura do Rio Grande do Norte.
A decisão por um estudo que envolvesse o setor deu-se em função da
importância econômica desse segmento, visto que a fruticultura do Rio Grande
do Norte é historicamente um dos setores mais representativos para o estado.
Nos últimos anos o seu grau de importância intensificou-se em função da
modernização dos meios de produção e pelo volume de exportação, conforme
pode ser observado a seguir.
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RIO GRANDE DO NORTE
Peso
Período

US$ FOB

Líquido(kg)
21.2

01/2005 a 01/2005

01/2006 a 01/2007

01/2007 a 01/2008

Total

12.428.783

04.511

161.797.88

271.

9

364.777

195.383.61

288.

9

902.559

369.610.29

581.

1

471.847

Tabela 01: Exportação do Rio Grande do Norte
Fonte: portal aliceweb MDIC, 2009

No ano de 2007, o setor recebeu destaque por estar liderando a pauta
de exportação do estado. No primeiro bimestre de 2008, o segmento foi
responsável por US$ 18 milhões do total de US$ 72 milhões exportados pelo
RN. Além disso, o segmento em 2007 ficou em segundo lugar em arrecadação
tributária, perdendo apenas para combustíveis (Ministério do Desenvolvimento
de indústria e Comércio- MDIC).
O Rio Grande do Norte é o maior exportador de fruta do país e o
principal pólo de produção de melões e castanha, segundo levantamento feito
pelo Instituto Brasileiro de Frutas (IBRAF). As principais frutas comercializadas
internacionalmente são, respectivamente, melão, castanha de caju, banana,
mamão, melancia e manga. Em 2007, das 204.5 mil toneladas de melão
exportadas pelo Brasil, 138,39 mil foram produzidas no RN, que respondeu por
67,5 % de todas as exportações brasileiras. Em 2007, segundo dados da
Secex, o embarque de melões do RN teve incremento 19,46% em volume e de
46,5 % em receita para US$ 85,196 milhões.
Ao longo dos 3 últimos anos, as exortações do estado do RN
corresponderam a mais de 20% dos negócios internacionais de fruticultura do
país, conforme tabelas abaixo:
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BRASIL
Período

US$ FOB

Peso Líquido(Kg)

01/2005 até 01/2005

39.305.194

55.217.623

01/2006 até 01/2007

752.455.238

937.872.105

01/2007 até 01/2008

980.474.053

1.077.026.866

TOTAL

1.772.234.485

2.070.116.594

Tabela 02: Exportação do Brasil
Fonte: portal aliceweb MDIC, 2009

Dados da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico-SEDEC
(2008) apontam que as exportações do Rio Grande do Norte atingiram um
crescimento de 10,5% comparado ao ano de 2007. A fruticultura com as
exportações do melão se manteve como o primeiro item da pauta de
exportação, surpreendendo e alcançando o valor 85,2 milhões de dólares, o
que representou um crescimento de 46,6%, em relação ao ano anterior.
Percebe-se, portanto, em função do percentual de participação da
fruticultura do RN nas exportações brasileiras, bem como, com a elevação do
volume de negócios realizados em todo país, que as empresas do segmento
do estado têm desenvolvido condições estratégicas para o aumento das
exportações.
Os principais países de destino da fruta do estado são, notadamente,
Estados Unidos, União Européia, mercados considerados bastantes exigentes.
E, em função dessa demanda do mercado consumidor, as empresas
exportadoras de frutas obtiveram junto ao governo do estado o certificado de
área livre das moscas-das-frutas e da Sigatoka Negra (fungo que acomete as
plantas de banana). Isso permitiu que a fruta produzida tivesse livre acesso a
mercados exigentes quanto o supracitado.
O setor de fruticultura além de possuir grande representatividade para
a economia do Rio Grande do Norte também apresenta importância para a
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pauta de exportação brasileira, assim, observando o grande volume de
negócios feito para mercados externos, e percebendo o potencial campo de
pesquisa

desse

setor,

no

tange

ao

estudo

de

estratégias

de

internacionalização, a presente investigação apresenta uma proposta de
pesquisa na quais foram observadas as teorias que envolvem o processo de
internacionalização das empresas.
Para tanto, foi feita a revisão da literatura com abordagem de teorias de
estratégias de internacionalização. O paradigma eclético de Dunning (1958),
Vernon (1669); através da teoria do ciclo do produto; e Bucley e Casson(1979)
com a teoria das operações internacionais. Observa-se nessas teorias uma
perspectiva econômica voltada para a decisão da exportação entende-se a
internacionalização como processo gradativo. Em seguida foram, observadas
as teorias comportamentais da internacionalização, ou seja, que observam o
exportador como agente interveniente da decisão de exportar. A escola de
Upsala, através de Johanson e Valnhe (1977), com o conceito do
comprometimento crescente dos mercados a distância psíquica e a interação
do comprador-vendedor, de Hallen e Wiedersheim-Paul (1979).
Além do estudo sobre as teorias econômicas e comportamentais do
processo de internacionalização, foram abordados conteúdos como a teoria da
dependência de recursos. As empresas exportadoras de frutas do RN
apresentam característica de pequenas e médias empresas, segundo o critério
de análise do MDIC em volume de negócios no exterior. Através de pesquisas
acerca do processo de internacionalização de empresa, observou-se que esse
segmento apresenta características semelhantes às observadas na literatura,
na teoria da dependência de recurso, visto que, as pequenas e médias
empresas apresentam dificuldade em expandir seus negócios, em função da
escassez de recursos, e buscam no mercado internacional uma alternativa
para alcançá-lo (HESSELS, 2008)
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1.1.PROBLEMA DA PESQUISA
Após a contextualização do ambiente de negócios sob a perspectiva
teórica, descrita anteriormente, propõe-se o seguinte problema de pesquisa:
Como as empresas exportadoras de frutas do RN realizam o processo
de internacionalização sob a luz da teoria da dependência de recursos?

1.2. OBJETIVOS
1.2.1.OBJETIVO GERAL
•

Compreender

o

processo de

internacionalização

de

empresas exportadoras de frutas do RN através da teoria da
dependência de recurso.
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Descrever as estratégias que são utilizadas por empresas

exportadoras de frutas no processo de internacionalização;
•

Identificar e descrever as mudanças ocorridas na organização em

função da internacionalização da empresa;
•

Analisar a convergência dos conceitos apregoados pela teoria da

dependência de recursos e as estratégias de internacionalização das
empresas;
•

Identificar e descrever os modos de entradas no mercado externo

utilizados por essas empresas.
1.3.JUSTIFICATIVA
O setor de fruticultura do Rio Grande hoje foi responsável pela segunda
maior arrecadação de tributos do estado do Rio Grande do Norte perdendo

18

apenas para o petróleo. Atualmente o mix de frutas exportadas garantiu ao
setor o primeiro lugar na pauta de exportação do RN.
Atualmente o sistema produtivo é realizado através de médias e
pequenas propriedades que concentram o escoamento da produção junto a
distribuidores. Esse tipo de arranjo produtivo tem oportunizado além do
desenvolvimento econômico para região, a geração de emprego e renda para
pequenos produtores rurais.
Entende-se por tanto que a pesquisa apresenta relevância do ponto de
vista social e econômico que sustentam a necessidade de análise de como o
setor tem se desenvolvido no estado. Além disso, observa-se que as empresas
envolvidas no setor têm realizado arranjos produtivos e novas estratégias
competitivas na produção e comercialização de seus bens.
Esses dois mecanismos apesar de apresentar vasta literatura, são
temas relativamente novos nas teorias de administração que passa ainda por
um processo modificação de acordo com a realidade das empresas, por essa
razão observa-se a necessidade de compreender como essas ferramentas são
desenvolvidas pelas empresas de fruticultura no Rio Grande do Norte.
A compreensão das estratégias das empresas de fruticultura do estado
do Rio Grande do Norte sob a perspectiva do processo de internacionalização
aliada ao desenvolvimento de novas formas organizacionais promove o
interesse do pesquisador por uma temática, cujas abordagens teóricas
agregam vasto

conhecimento

sobre

as

estratégias

competitivas

das

organizações.
A competitividade das empresas diante do ambiente macro-conjuntural
representa fator de sobrevivência. No comércio exterior as vantagens
competitivas elegem variáveis diversas já que envolve condições distintas de
desenvolvimento tecnológico de cada país.
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Diante dessas diferenças, os países e as suas organizações têm
realizado um processo de adequação a realidade do comércio internacional.
Empresas que atualmente atendem apenas a demanda interna tendem a
observar parâmetros internacionais para que seus produtos não sejam
substituídos por outros importados.
Diante dessas questões, considera-se oportuno, o estudo do mercado
internacional, sob a luz as estratégias utilizadas por empresas do setor de
fruticultura do Rio Grande do Norte.
Os estudos sobre internacionalização de empresas privilegiam duas
abordagens, econômica e comportamental. A presente investigação analisa
essas abordagens considerando suas semelhanças e diferenças no que tange
às estratégias utilizadas pelas empresas no processo de internacionalização.
Existe uma vasta literatura desenvolvida acerca do assunto. Os
principais temas envolvem o processo decisório ao ingressar no mercado
internacional, principais motivações e obstáculos, modos de entradas (ROCHA;
MELO, 2002). Embora essa literatura tenha sido bastante desenvolvida,
segundo Rocha e Melo (2002), existe a carência de estudo que contemple a
fase inicial desse processo.
Segundo Barreto (2003), no campo acadêmico, os temas de
estratégias globais tradicionais são pouco significativas em relação à produção
literária

brasileira.

Nesse

sentido,

considera-se

a

pesquisa

bastante

significativa para o desenvolvimentos de estudos de novas pesquisas, na área
de internacionalização das empresas brasileiras.
Além de desenvolver os estudos sobre internacionalização de
empresas brasileiras, a compreensão das teorias que justificam o ingresso no
mercado internacional, como a teoria da dependência de recursos pode
promover a geração de novos conhecimentos sobre o comportamento
econômico e estratégico das empresas do RN diante da dinâmica de mercado
tendo

como

perspectiva

a

internacionalização.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. ESTRATÉGIA

O estudo sobre estratégia traz uma discussão sobre os modelos da
literatura

que

podem

ser

utilizados

e

aplicados

no

processo

de

internacionalização. Nesse sentido a presente pesquisa visa abordar os temas
estudados pelos autores clássicos (MINTZBERG, 1973, 2001, ANSOFF, 1973,
PORTER, 1986, 1999, ANDREWS, 2001 E BARNEY, 2002).
A

perspectiva

orientada por

cada

autor

gera

uma

condição

complementar no estudo de estratégia organizacional. Com a necessidade de
compreender o relacionamento da empresa com o ambiente que está inserido,
Ansoff (1973) entende que a estratégia organizacional está inteiramente ligada
ao comportamento dos gestores, sob a linha de pensamento racional,
enfatizando recursos que possam desenvolver previsibilidade e ajuste ao
ambiente de mudança. Embora o autor tenha o foco na perspectiva
racionalista, ele não desconsidera aspectos como criatividade, posto que é de
fundamental importância para orientação estratégica.
A estratégia é a definição de conceitos que traduzem os objetivos da
empresa com o alinhamento de ações e alocação de recursos que são
estruturados para o alcance desses objetivos. Henderson (1998), por sua vez,
aborda estratégia como um plano de ação elaborado que se desenvolve e se
ajusta de acordo com a vantagem competitiva da empresa, orientada pelas
capacidades potenciais e dos objetivos organizacionais.
Com o conceito de vantagem competitiva sustentável, Barney (1996)
explica que a estratégia é concebida pela competição bem sucedida na
determinação

de uma

posição

exclusiva

e

valiosa.

O

conceito

de
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posicionamento por sua vez é explicado por Porter (1989) que consiste em
escolher atividades que gerem diferenciação da concorrência.
A busca por uma posição competitiva favorável faz com que as
organizações se preocupem em estabelecer estratégias competitivas para uma
condição lucrativa e sustentável.
O desenvolvimento de ações na empresa para que se possa alcançar
esse patamar de competitividade está além das fronteiras organizacionais.
Muitas empresas buscam uma condição estratégica competitiva através da
eficácia operacional. Segundo Porter (1996), essa eficácia é condição
necessária para o bom desempenho estratégico, porém não é suficiente. O
autor explica que a organização, ao investir meios operacionais eficientes
aproxima-se significativamente da fronteira existente entre a organização e o
mercado. À medida que essa fronteira é ultrapassada, a empresa passa a
pensar suas ações de forma estratégica.
Para Hitt (2001), a vantagem competitiva sustentável é a estratégia que
a empresa consegue desenvolver, sem que o concorrente consiga imitar ou
copiar em um curto espaço de tempo. Porter (1996) explica que essa
sustentabilidade pode ser alcançada através do posicionamento. Esse, por sua
vez, demanda uma postura bem definida sobre as ações da empresa. E em
algumas estratégias se faz necessário abandonar definitivamente antigos
conceitos, a fim de promover a nova alternativa de mercado, é o que se chama
de opções excludentes de estratégia sustentável. Nesse sentido, é importante
observar se as ações a serem tomadas são compatíveis à realidade do
mercado e da empresa.
Em função da escassez de recurso, a organização deverá primar por
uma fatia do mercado, cujas características lhe permitam ser competitiva,
assim, o autor propõe três alternativas de posicionamento para que a empresa
possa desenvolver seu plano estratégico: baseado na variedade, na
necessidade e no acesso.
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Esses três pontos norteadores definirão que estratégias devem ser
implantadas a fim de atingir a demanda de cada mercado. Dessa forma a
organização terá condições de atingir seus objetivos desenvolvendo suas
potencialidades. Porter (1986) trata essa questão sob a luz das estratégias
genéricas: a) liderança no custo total; b) diferenciação e c) enfoque, essas
estratégias são referencial para o direcionamento do posicionamento enquanto
empresa. Fahy (2002) separa as potencialidades em ativos tangíveis e
intangíveis trazendo abordagem intangível sob a perspectiva do capital
intelectual da organização.
Nesse sentido Hitt (2001) explica que as estratégias organizacionais
devem ter um caráter duradouro para organização, para tanto é importante que
se observe quais os objetivos que se almeja alcançar. Assim, deve-se
abandonar certos paradigmas. A falsa ilusão de inovação e novas estratégias
são muitas vezes oriundas de medidas incrementais às já existentes, o que não
proporciona de fato o alcance dos objetivos organizacionais. As ações
incrementais estão mais ligadas a perspectiva operacional que, de fato,
demanda ações flexíveis e constante relacionadas à melhoria das práticas, ao
passo que, a definição de uma posição estratégica depende de nítidas opções
excludente para o ajuste da compatibilidade ao negócio da empresa.
Nesse sentido, Porter (1999) estabelece o modelo de determinantes de
sucesso em negócios distintos, que consiste basicamente no desenvolvimento
de três ações: a) otimização dos processos internos de forma integrada,
b)responsabilidade pela interface da organização e seu ambiente e c)criação e
desenvolvimento de competências distintas.
Segundo Mintzberg (1973) quando o ambiente é complexo uma série
de agentes da organização pode estar apto a agir, isso significa que
determinadas ações não dependam de pormenores da organização embora
esse fatores sejam importantes para a o aprendizado organizacional. Pensando
nisso, o autor elaborou os conceitos de estratégias emergentes e estratégias
deliberadas. O primeiro consiste em estratégias concebidas de forma planejada
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apresentando características de previsibilidade sem grandes interferências
ambientais. O segundo conceito por sua vez estabelece uma relação com o
ambiente de forma reativa, a estratégia surge sem o devido planejamento
(MINTZBERG, 1998).
Embora o processo de globalização tenha provocado certo temor às
empresas, ela favorece o desenvolvimento consistente de estratégicas que ao
abrir maiores mercados e novas perspectivas de negócios. As estratégias
emergentes ganham espaço nas organizações, sobretudo em função da
dinâmica do processo decisório nas empresas globalizadas.
De acordo com Oliveira (2008) a combinação ótima dos conceitos
permite que as organizações tenham condições de desenvolver vantagem
competitiva. É importante ressaltar que as estratégias emergentes não ocorrem
de forma desprovida de controle e que as estratégias deliberadas também não
desconsideram as questões ambientais. Mintzeberg (1998) explica que a
vantagem das estratégias emergente é que suas ações não demandam a
compreensão completa de determinado fenômeno. As estratégias deliberadas,
no entanto demandam o planejamento hierárquico.
Para Oliveira (2008, p.48) “Vale ressaltar que o padrão das estratégias
que efetivamente foram realizadas, seja essas fluxo de decisões e ações
observadas no tempo que tanto podem ser deliberadas ou emergentes.”
O termo estratégia tem sido utilizado por executivos acompanhando
vários aspectos organizacionais e nesse sentido, Mintzberg (2001) apresenta a
proposta dos cinco P’s estratégicos: a) plano de direção, b) padrão ou
consistência de comportamento ao longo do tempo c) posição d) perspectivas e
e) ploy (conceito de estratégia tido como o relacionamento entre os planos e
intenções de lideranças e o padrão de organização). Em uma análise histórica
perceber-se que as estratégias têm assumido um padrão em fluxo de ações.
Por essa razão é que autor explica que a concepção de estratégia não pode
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ser entendida como um plano, visto que aspectos comportamentais também
devem ser considerados.

2.1.1. MUDANÇA ESTRATÉGICA

As mudanças estratégicas causam certa ruptura ao longo do tempo
nas organizações. Assim as organizações convivem com relativa estabilidade
que é interrompida com mudança de estados demandados geralmente por
aspectos ambientais. Embora essas mudanças estejam relacionadas ao
contexto macroeconômico e político é relevante observar alguns pontos
questionáveis na gestão estratégica da empresa: a) se o processo de formação
estratégica é composto inclusivamente por momento de ruptura ou b)se a
evolução é parte de uma estratégia única composta por uma adaptação
incremental (OLIVEIRA, 2008). Na segunda situação a organizações apresenta
traços de planejamento buscando a mudança estratégica para expansão e
desenvolvimento de novos negócios.
O ponto Central para administração estratégica será sustentar a
estabilidade de mudanças estratégicas adaptáveis (gradativas e incrementais)
estabelecendo o gerenciamento do processo de ruptura. Segundo Mintzeberg,
Ahlstrand e Lampel (2000).
As mudanças incrementais são aquelas que imprimem pequenas
modificações em partes da organização, sua principal característica é o
incrementalismo progressivo sem romper abruptamente os processos vigentes
(MOTTA, 2001 apud OLIVEIRA, 2008)
A natureza contextual e processual é mais adequada à progressão
estratégica das organizações que seguem determinada trajetória. Assim as
decisões das organizações demandam esforços dos gestores para compilar o
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maior número de variáveis que contemplem a formação de uma estratégia
adequada (PETTIGREW, 1985). Para o autor é importante que a formação da
mudança estratégica observe três: a) o conteúdo que produziu condições para
a mudança estratégica, b) contextos internos e externos nos quais ocorreram a
mudança e c) processos e ações que caracterizam a forma sob a qual a
estratégia foi implementada. Dessa forma as organizações têm condições de
vislumbrar a melhor forma de executar a mudança estratégica. É importante
frisar que mesmo diante desses fatores cada organização requer uma forma
exclusiva de análise de cada mudança no ambiente organizacional seja ela
desenvolvida de forma emergente ou deliberada.
Em

se

tratando

de

estratégias

de

negócios

internacionais

(PETTIGREW, 1985), propõe quatro elementos importantes que influenciam as
estratégias adotadas em uma organização: a) as forças da globalização são as
barreiras impostas entre os países à comercialização e ao investimento externo
diretos – IED´s; b) o ambiente internacional deve necessariamente observar
variáveis relacionadas ao mercado financeiro, dos níveis de integração
econômica e IED das relações monetárias governamentais; c) elementos do
mercado interno, sistemas econômicos político, legais e culturais; d) o
ambiente da empresa focalizada em ações internacionais, a estrutura
organizacional, a analise de oportunidades internacionais e a escolha por
modos de entrada.
Nesse

sentido

se

introduz

o

conceito

de

processo

de

internacionalização, cuja principal atribuição é mudança de foco estratégico do
mercado interno para o mercado externo. Para Oliveira (2008) perceber a
mudança como um processo é considerar a coerência de eventos ao longo do
tempo provocado por ações individuais e organizacionais. As principais
atribuições desse processo é descrever a forma sob a qual as ações são
implementadas ao longo do tempo.
Previdelli (1998) explica que, o processo de internacionalização confere
a organização uma demanda de estratégias que devem ser desenvolvidas
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pautadas principalmente em critérios de eficiência operacional. Dessa forma
organização necessita realizar mudanças nas diversas áreas da empresa a fim
de gerar condições de desenvolver estratégias competitivas (PORTER, 1999).
Observa-se que o desenvolvimento de estratégias competitivas e o
processo de formação de mudanças estratégicas implementadas

em

organização geram condições de realizar um estudo direcionado para as
estratégias de internacionalização sob essa perspectiva.

2.2 ESTRATÉGIA INTERNACIONAL

A interação com governos estrangeiros, competidores e agentes
atuantes no mercado externo oferece um ambiente propício para o
desenvolvimento de estratégia internacional.
Para Kogut (2002) a globalização dos mercados e a dinâmica das
economias e dos sistemas políticos forçaram uma releitura para o conceito de
análise competitiva. A globalização é um dos fenômenos mais discutidos nos
negócios internacionais, que, de forma geral, refere-se a Atividades de
negócios globais, competição e mercado, além da crescente interdependência
das economias nacionais (KIM, 2007).
Para Barney (1996) e Minervini (2001) as estratégias globais já existem
há muito tempo entre as nações, à história propagada os fenícios como os
primeiros estrategistas do comércio exterior, porém com a intensificação da
tecnologia e com ela os meios de produção e comunicação, fizerem com que
essas estratégias apresentassem maior intensidade e destaque no ambiente
internacional.
Ao ingressar no mercado internacional deve-se observar as condições
do país alvo fazendo uso de critérios específicos como risco político condições
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legais de acesso ao mercado custos logísticos e fatores competitivos de
produção (KEEGAN, 2005) que acrescentam que dentre as oportunidades
potenciais do mercado externo, observa-se as vantagens da localização como
economia de escala e aprendizagem, retornos sobre investimentos e tamanho
de demanda como principais fatores intervenientes no processo decisório sobre
a internacionalização da firma.
Tompson e Strickand (1995, apud KIM, 2007) explicam que quatro
fatores se relacionam com estratégias globais: a) avaliação dos custos entre os
países, ou seja, diferenças relativas a salários, taxas de inflação, produtividade,
custo de energia, regulamentação governamental dentre outros aspectos que
influenciam no custo de produção da nação; b) taxas flutuantes de câmbio;
c)políticas comerciais do governo anfitrião e d)padrão de concorrência
internacional, que em outras palavras, representa a associação de condições
competitivas de mercados diferentes entre os países.
Nessa perspectiva, Porter (1990) esclarece que a concentração de
vantagens competitivas tende a ser nos países sede. Essa concentração de dá
pelo acúmulo de conhecimento legado sobre o mercado em aspectos
tecnológico, mercadológico, econômico dentre outros. Esse conhecimento
possibilita a empresa detectar de forma mais rápida em relação à necessidade
de mudanças.
Outra variável que pode ser considerada acerca das estratégias globais
é o fato dos mercados domésticos desenvolverem maior nível de maturidade
impulsionando as empresas buscar expansão dos seus negócios (YIP, 2001).
Segundo Yip (2001), existem três passos importantes para o desenvolvimento
de uma estratégia global:
a)

Desenvolver a estratégia essencial: a base da estratégia geralmente é
desenvolvida no país sede em função do conhecimento legado;

b)

Internacionalizar a estratégia essencial através da expansão das
atividades em mercados externos
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c)

Globalizar a estratégia, desenvolver e integrar as estratégias nos demais
países.
Na implementação dessas estratégias de internacionalização Barrtlett,

Ghoshal (1987) compreendem as organizações em quatro classificações em
temos de participação no mercado internacional: 1) Empresas Globais:
produtos e processos padronizados e desenvolvidos em vários mercados do
mundo; 2)Multinacionais: comercialização e produção desenvolvidas de acordo
com as características de cada país ou região, promovendo grande interação
local; 3) Internacionais: trata-se de produção do país de origem para introdução
posterior em outros mercados com ênfase no aprendizado; 4) Transnacionais:
com ênfase no aprendizado e na responsabilidade local desenvolve forma
simultânea estratégias que lhes confiram eficiência local e global.
A decisão da organização pelo ingresso no mercado internacional
depende de uma de uma série de fatores intervenientes no processo, fatores
do país anfitrião, do país alvo de produção e de demandam apresentam um
panorama de variáveis a serem desenvolvidas de forma a proporcionar a
melhor decisão (ROOT, 1994). Em função de um risco significativo e do alto
índice de incertezas no cenário internacional é que muitas empresas preferem
realizar alianças estratégicas para fortalecer um conjunto frente ao projeto de
internacionalização (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002). De acordo com os
autores, as alianças estratégicas tem sido o principal meio de expansão
internacional das organizações, sempre visando desenvolver vantagem
competitiva em aprendizagem ganho de escala e redução de custos ao mesmo
tempo em que compartilham riscos recursos e competência.
Sob essa perspectiva é que se faz oportuno o estudo mais detalhado
sobre o papel das alianças estratégicas no processo de internacionalização de
empresa, nosso estudo, no entanto se limitará em expor alguns conceitos
sobre a temática.
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2.2.1ALIANÇAS ESTRATÉGICAS

Existem

basicamente

três

perspectivas

teóricas

que

observa

motivações para a realização de alianças estratégicas: a) custo de transação,
b) dependência de recursos; e c) baseada no conhecimento. As alianças
estratégicas baseadas nos custos de transações abordam alianças formadas
para o desenvolvimento de métodos organizacionais que permitam a redução
de custos de transações (KOGUT, 2002).
As alianças que tem como base a dependência de recursos geralmente
são formadas em função de organizações poderem complementar recursos
que não são facilmente disponíveis a outras, nesse sentido tanto pode ocorrer
alianças horizontais, ou seja, empresas de mesmo segmento unir a fim de
atingir um nível de produção em escala; ou verticais nas quais as organizações
podem estabelecer alianças na própria cadeia de valor.
As alianças estabelecidas com o enforque no conhecimento, por sua
vez, prima pelo desenvolvimento do aprendizado organizacional, em outras
palavras, empresas unem-se com o intuito de desenvolver determinados
conhecimentos que lhe oportunizem vantagens competitivas.
Para o desenvolvimento desse tipo de estratégia, no entanto se faz
necessário o aprimoramento de uma série de pontos importantes. Child (2006)
aborda a questão da confiança interorganizacional como base para o
desenvolvimento de alianças. Para tanto o autor coloca que é fundamental
conhecer o parceiro e seus objetivos e que o nível de relação deve estar claro
para as partes envolvidas no processo.
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2.3. INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS
De acordo com Minervini (2001) a decisão por internacionalização
depende de uma atitude de direção para empresa, para o autor essa decisão
geralmente é fomentada pela perspectiva de redução de riscos de mercado, ou
seja, através da diversificação, a empresa terá condições de ter condições de
enfrentar eventuais crises de forma equilibrada. Para Kim (2007) o constructo
da internacionalização envolve atividade de comercio exterior, fluxos de capital,
transferência de tecnologia, fluxo de informações e dados, alianças, fusões
aquisições, Investimento em países estrangeiros (IDE) dentre outros.
De acordo com Hitt (2001) há uma tendência pela escolha do mercado
internacional pelo fato do mercado interno não suportar o potencial de
crescimento das organizações. O processo de internacionalização implica em
transformações no tange o conceito do negócio da empresa.
A decisão por internacionalizar a empresa depende de vários fatores
intervenientes. De acordo com o estudo realizado por Rocha (2002) um dos
pontos importantes que levam a organização a exportar está diretamente ligado
a postura do exportador. Isso além de determinar o tipo de comportamento das
organizações também denota um estágio embrionário das organizações em
processo de internacionalizações que segundo Johansson e Valhane(1979) a
exportação é o primeiro estágio do processo de comprometimento internacional
da empresa.
De acordo com Oliveira (2008) as empresas brasileiras, notadamente
pequenas e médias, ingressam no mercado internacional prioritariamente
através da exportação, o autor acrescenta que isso se deve a inúmeros fatores
que dificultam a operacionalização como a burocratização dos processos, os
elevados custos logísticos, a falta de conhecimento empírico na área.
Segundo Dib e Hemais (2005 apud Kim, 2007) envolvem basicamente
duas abordagens teóricas:
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1. Abordagem Econômica de Internacionalização de Empresa:
baseiam-se em decisões “pseudo-racionais” com base no contexto do
mercado e da atuação da empresa.
2. Abordagem Comportamental da Internacionalização de Empresa:
baseia-se nas decisões pautadas no comportamento de seus dirigentes.
Nesse sentido, busca-se apresentar essas duas perspectivas através
dos principais autores de cada linha de pensamento:
1) ABORDAGEM

ECONÔMICA

DA

INTERNACIONALIZAÇÃO

DE

EMPRESA
As teorias econômicas da internacionalização de empresa apresentam
uma perspectiva baseada em fatores econômicos que norteiam a organização
para investir no mercado externo.
a.)Teoria do Ciclo do Produto Vernon (1966):
Essa teoria explica que em função do desenvolvimento do ciclo do
produto, o mercado oferece condições para ampliações de negócios dando
origem as multinacionais, assim a cada estágio do ciclo de vida do produto a
empresa passa assumir nova fase no processo de internacionalização.
Nesse sentido a organização passa por um processo gradual: a
princípio a empresa realiza operações fora do seu entorno com um produto
geralmente inovador e que lhe proporcione vantagem competitiva, através da
exportação. No segundo estágio a organização passa pela fase de crescimento
do produto, as exportações são consolidadas até ser realizado o investimento
diretor no país estrangeiro. No terceiro estágio ocorre a saturação da produção,
assim são desenvolvidos padronização do processo produtivo, que será
transferido para países de custo menor. No quarto e último estágio, o declínio
ocorre quando, a demanda de país do estágio inicial não pode mais condições
de consumir a oferta produzida.

32

Embora a teoria obedeça a essas fases, de fato observadas pelas
empresas, segundo autor ela tem baixo poder preditivo, visto que há um
número bastante significativo de variáveis que não são consideradas pelo
modelo.
b) Teoria da Vantagem Monopolista – Hymer (1976)
Com base no estudo de determinantes de Investimento Direto no
Estrangeiro (IDE)

Hymer

(1976)

desenvolveu a teoria da vantagem

monopolista, cujas bases teóricas reside na idéia de que as empresas
multinacionais se consolidam pelo fato de que as empresas estrangeiras são
mais fracas economicamente em seus países de origem.
Nesse sentido, as empresas multinacionais teriam caráter competitivo
já que a um custo de um pequeno adicional em relação ao seu país de origem,
teriam condições de “conquistar” o mercado do país prospectado. Essas
vantagens monopolistas podem ser traduzidas em algumas variáveis
intervenientes diferenciais como tecnologia, patentes, marcas, recursos
humanos dentre outros. Esses fatores podem ser desenvolvidos para geração
de um conhecimento superior que por sua fez representará vantagens
competitivas.
d) Teoria das Operações Internacionais – Bucley e Casson (1979):
De acordo com o modelo o mercado por ser atendido através de quatro
formas: através de empresas domésticas, subsidiárias e multinacionais,
empresas nacionais que comercializam produtos importados e por importação
direta de multinacionais. Assim a teoria visa explicar métodos de previsão de
atendimento de empresas multinacionais.
Nesse

sentido

são

definidas

dimensões

necessárias

ao

reconhecimento de cada mercado: a) localização das plantas produtivas e b) a
propriedade da produção. Na primeira dimensão a empresa escolhe uma
posição estratégica para cada estágio de produção, ou seja, a decisão pela
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localização depende da relação de menor custo produtivo. A segunda
dimensão, por sua vez, considera o local de produção como estático assim, os
insumos são internacionalizados “apropriados” pertencentes a sua cadeia de
produção. Dessa maneira existe uma tendência perene das empresas
buscarem sempre mercados que possam ofertar insumos a preços mais
competitivos.
e) A Teoria Eclética de Dunning (1980)
O paradigma eclético de Dunning buscou realizar uma junção a teoria
das teorias da abordagem econômica com a explicação de outras variáveis
intervenientes no processo. Assim o autor buscou compilar as teorias que
observam

aspectos

como

localização,

competição

monopolista,

internacionalização e custos de transação para desenvolver o paradigma de
Ownnership Localization Internalization (OLI).
De acordo com o autor o modelo envolve determinantes de produção
internacional, assim ele é utilizado para essa avaliação que propriamente para
análise de padrões de internacionalização. O autor ressalta ainda, que, diante
dessa condição, o modelo tem pouca capacidade preditiva.
O paradigma eclético busca explicar os padrões de internacionalização
através de três variáveis:
i) Ownership (vantagem de propriedade): essa variável se destina a
análise da organização em posicionamento estratégico (PORTER, 1989)
superior

as

concorrentes

no

mercado

exterior.

São

considerados

principalmente ativo intangíveis na determinação dessa vantagem como:
tecnologia, recursos humanos, informações, marcas, patentes, processos
produtivos, dentre outros.
ii.) Localization (vantagem da localização): essa vantagem está
relacionada com a vantagem que pode ser desenvolvida pela empresa se
considerados aspectos determinados de cada país ou região na qual a
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empresa está localizada. São geralmente considerados aspectos como custos
mão de obra, impostos domésticos, infra-estrutura, dentre outros.
iii)

Internalization

(internalização):

essa vantagem considera

a

capacidade da organização internalizar vantagens de propriedades adquiridos
em mercados externos. Assim o autor sugere que quando os custos de
transação forem superiores aos de incorporação a organização tende a
internalizar-se no mercado passando a atuar como fabricante.
A

teoria

eclética

define

como

condição

necessária

para

o

desenvolvimento da última variável o amadurecimento das duas primeiras.
Dessa forma a organização poderá fazer o investimento direto no estrangeiro.
Apesar dessa teoria sintetizar as demais teorias econômicas, ela não
leva em consideração o comportamento do exportador. De acordo com Oliveira
(2008) a abordagem eclética da produção internacional é base fundamental
para o desenvolvimento estratégico para os custos de transação e de
informações e a observação de oportunidades de negócios geradas pelos
agentes. É por essa razão que essa teoria é considerada um modelo multiteórico, cujas características principais se devem ao fato da decisão pelo
ingresso internacional ser balizada por teorias de negócios internacionais,
custos de transações e na visão baseada em recursos (RBV).
Dessa forma observa-se que cada teoria agrega contribuições
importantes ao processo de internacionalização que tem como base o
posicionamento voltado para mudança amparado pelas teorias de estratégia
empresarial

35

2) TEORIAS COMPORTAMENTAIS DA INTERNACIONALIZAÇÃO DE
EMPRESA
As teorias comportamentais da internacionalização de empresa
buscam explicar as decisões tomadas pelas organizações através do
comportamento dos seus dirigentes, conforme a seguir:
a) O processo de Internacionalização de Empresas – Johanson e Vahlne
(1977)
O modelo proposto pelos autores conhecido como o modelo de
Uppsala (U-Model) evidencia também a perspectiva seqüencial de processo de
internacionalização. A investigação tomou por base quatro empresas, cuja
característica comum é o padrão linear do desenvolvimento das suas
operações internacionais. O modelo é baseado no desenvolvimento do
conhecimento e comprometimento crescente no país estrangeiro.
Dessa forma foram evidenciado quatro estágio: Exportação esporádica
não regulares; Exportações por meio de representantes independentes;
implantação comercial de país estrangeiro.
Outro escopo importante do estudo é a progressão geográfica dos
negócios internacionais relacionada ao conceito de distância psicológica do
mercado alvo, ou seja, fatores culturais lingüísticos dificultam a comunicação e
desenvolvimento do relacionamento com o cliente. Em se tratando do primeiro
estágio, esse fator tem característica primordial.
Embora o modelo apresente característica seqüencial os autores
admitem a possibilidade de organizações realizarem saltos mais altos podendo
eliminar algumas etapas do processo.
Johanson e Vahlne (1977) consideram nessas etapas quatro conceitos
importantes no planejamento do processo de internacionalização baseado na
abordagem de aprendizagem organizacional: conhecimento de mercado,
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comprometimento com o mercado, decisão de comprometimento, atividades
correntes.
Nesse sentido Barkema e Vermeulen (1998) explicam a abordagem de
aprendizagem organizacional através da aquisição de ativos, sejam eles
tangíveis ou intangíveis ou através da aprendizagem imitativa quando a
empresa consegue observar o que a outra empresa faz para conseguir
desenvolver bons negócios no mercado externo.
A

aprendizagem

organizacional

através

de

ativos

intangíveis,

notadamente pautado na experiência dos indivíduos remete a teoria de
inovação que observa o papel dos executivos como observador participante do
processo. Dessa forma é possível se adquirir uma série de informações
necessárias baseadas na experiência do individuo.
b) Modelo de Inovação – Reid (1981) e Czinkota (1985)
O Modelo de inovação “Modelo I” abordado por Reid (1981) e Czinkota
(1985) focaliza o processo de internacionalização sob a perspectiva da
inovação. Assim a internacionalização trata-se de um processo seqüencial de
aprendizado organizacional através da implementação de novas estratégias
observando

distintos

níveis

de

comprometimento

com

os

negócios

internacionais.
Assim o modelo é caracterizado pela aplicação de recurso gradual e
incremental baseado, já que o novo mercado é uma alternativa inovadora que
requer planejamento e reconhecimento das atividades no exterior.
A inovação sob a luz das empresas de pequeno porte traduz em muitas
das ações o comportamento do individuo a frente da empresa, o exportador.
Dessa forma o modelo se propõe também a observar as características da
firma através das características pessoas dos executivos, demonstrando que
incrementos de investimentos às exportações se dariam em função da
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percepção sobre esse individuo dos resultados auferidos no mercado
internacional.
A distância psíquica e a interação comprador-vendedor – Hallen e
Wiedersheim-Paul (1979):
De acordo com a proposta teórica, existe uma distância mental e
geográfica entre a empresa compradora e vendedora. Essas duas dimensões
podem causar dificuldades em diferentes fluxos para as organizações
envolvidas no processo (HALLEN; WINDERSHEIM-PAUL, 1979). Os autores
explicam que a internacionalização de empresa ocorre geralmente de maneira
gradual, assim além das condições geográficas, deve-se levar em conta o
posicionamento psíquico para o estabelecimento de uma relação comercial de
fluxo eficiente.
“O conceito de distancia psíquica foi desenvolvido pela Escola Nordica
de Negócios Internacionais” (KIM, 2007) e tem como principais norteadores: o
nível de desenvolvimentos dos países, o nível educacional dos países e as
práticas de negócios e linguagem. Dessa forma os autores defendem que para
que os negócios funcionem de forma satisfatória, se faz necessário que os
países tenham níveis de desenvolvimento e educacional de um patamar
mínimo. De acordo com Child (2006), se faz necessário dentre outros fatores o
desenvolvimento de uma relação de confiança inter-organizacional.
O modelo argumenta que países de mesmo nível educacional e de
desenvolvimento econômico têm maior facilidade de se relacionar comercial
que países de realidades “distantes”. Assim, o desenvolvimento de diferentes
distancias psíquicas é um processo dinâmico e contínuo, para tanto os autores
desenvolveram uma proposta que contemplam três estágios para o
estabelecimento de uma fluxo eficiente entre as organizações: a) estágio de
pré-contrato, ou seja, período destinado ao reconhecimento da realidade do
parceiro comercial, b) estágio de internação inicial, no qual são desenvolvidas
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as primeiras operações e c) estágio de interação maduro, fase na qual as
empresas já desenvolveram uma relação de confiança significativa.

2.4.

PROCESSO

DE

FORMAÇÃO

DE

ESTRATÉGIAS

INTERNACIONAIS

De acordo com Ahistand e Lampel (2000) e Barney (1996) os estudos
sobre estratégia apontam para um direcionamento cujas bases residem em:
plano, padrão, posição, manobra e perspectiva. Essas pilastes dizem respeitos
as ações que devem ser tomadas pelas organizações afim de garantir
condições competitivas no mercado.
Tendo em vista o mercado externo como uma alternativa estratégica
pode-se fazer uma leitura direcionada desses cinco pilares para estratégia de
internacionalização. Para Privedelli (1997) a estratégia de internacionalização
vista sob a perspectiva de plano de ação engloba fatores que devem ser
observados para desenvolvimentos de uma estrutura no marcado doméstico
com vista ao mercado internacional.
O planejamento é uma das etapas das funções administrativas
reconhecida desde a teoria clássica a autores mais modernos, como a etapa
que demanda o maior conjunto de variáveis voltada a previsão das
subseqüentes. Em linhas gerais, para que as demais funções ocorram de
forma satisfatória importante que o planejamento tenha sido bem elaborado.
Para Previdelli (1997) é possível definir isoladamente a função planejamento
como sendo o processo sistemático e contínuo de preparação do futuro da
empresa. O processo de internacionalização deve observar uma série de
variáveis que distingue o planejamento para o mercado interno, nesse sentido
Cain (1970 apud Previdelli, 1998) elaborou um esquema, cujas variáveis estão
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dispostas para adequação da empresa a realidade do mercado externo
conforme figura a seguir:
DOMÉSTICO

INTERNACIONAL

1. Língua e nacionalidade únicas

1. Fatores multilíngues, multinacionais e multiculturais

2. Mercado relativamente homogêneo

2. Mercados fragmentados e diversificados

3. Dados

3. Coleta

disponíveis

são

normalmente

precisos e fáceis de serem obtidos
4. Fatores políticos são relativamente pouco
importantes
5. Relativa

dados

é

tarefa

formidável,

exigindo

4. Fatores políticos freqüentemente são de importância
vital

liberdade

de

interferência

governamental
6. A

de

orçamentos e volume de pessoal muito maiores

5. Envolvimento em planos econômicos nacionais; o
governo influencia as decisões das empresas

empresa

isolada

exerce

efeito

insignificante sobre o ambiente

6. Distorções

''gravitacionais''

criadas

por

grandes

empresas

7. A atitude chauvinista ajuda

7. A atitude chauvinista atrapalha

8. Ambiente empresarial relativamente estável

8. Ambientes múltiplos, muitos dos quais são altamente
instáveis (mas podem ser muito lucrativos)

9. Cenário econômico/financeiro muitas vezes
estável

os excessivamente conservadores até os extremamente

10.

Moeda única

11.

As ''regras do jogo empresarial'' estão

inflacionários

consolidadas e são bem conhecidas
12.

A

9. Variedade de cenários econômicos e financeiros, desde

administração

habituada

a

responsabilidades

geralmente
compartilhar

e

a

usar

10.

Moedas com graus de estabilidade e valores reais

diferentes
está

11.

Regras distintas, modificáveis e incertas

de

12.

A administração freqüentemente é autônoma e não

controles

está familiarizada com orçamentos e controles

financeiros

Quadro1: O Planejamento doméstico em contraposição ao planejamento internacional
Fonte: CAIN, William W. Internacional Planning: Mission Impossible. Combria Juunal of Wold
Business, Jully-August, 1970, p58 apud PREVIDELLIi (1998).

A relevância da estratégia como padrão configuram aspectos relativos
ao processo produtivos que devem estar adequados a demanda internacional.
Essa matéria também pode ser lida sob como o desenvolvimento de
melhoramento continuo dos processos afim de garantir uma padrão que
caracterize a empresa.
A estratégia como posição, por sua vez refere-se as condições a
localização de determinados produtos no mercados, ou seja, o conceito de
posição é estabelecido de acordo com as definições e objetivos estratégicos
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pretendidos pela organização com a comercialização de determinado bem,
observando a relação deste com o ambiente.
A estratégia como manobra condiz com a necessidade da organização
desenvolver um caminho diferenciado da concorrência para atingir seu objetivo
sem que os concorrentes possam lhe alcance e ou copiar em tempo hábil.
A estratégia de perspectiva é baseada na análise feita pela
organização para sua estrutura interna e para o mercado doméstico
vislumbrando o desenvolvimento de ações e metas voltadas para o mercado
externo.
A internacionalização tem sido considerada um caminho natural das
organizações tendo em vista o conjunto de variáveis econômicas que levaram
as economias a funcionar de forma globalizada. A mundialização de capitais e
os avanços tecnológicos, sobretudo, no que refere a telecomunicações,
produzem um cenário de negociações dinâmicas a nível mundial.
Em pesquisa sobre transformação e revitalização analisaram algumas
empresas

globais

e

destacaram

cinco

estratégias

importantes

para

manutenção das empresas no mercado internacional:
1.Eliminação de níveis hierárquicos para adquirir sensibilidade
2.Aproveitamento das capacidades globais: criação de capacidades
específicas para obtenção de vantagens competitivas reais no escopo e escala
globais
3. Criação de novos papéis para o administrador, necessidade de
maior sinergia e capacitação em aspectos internacionais.
4. Reinvenção das estratégias de liderança da indústria
5. Novas ferramentas para gestão de mudanças globais: a) “escolha do
caminho da jornada” objetivos a serem alcançados; b) “criação de novos
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padrões de mudanças” avaliação de novas capacidades e vetores de inovação
e de transferência de conhecimento; c)”doação de novos estilos de escala
global” definição, implementação das estratégias e aplicação de processos
gerenciais.
Além das condições necessárias a manutenção da organização no
mercado

internacional,

a

literatura

aborda

ainda

o

processo

de

internacionalização sob a perspectiva de modos de entrada conforme será
exposto na seção a seguir.

2.4.1. MODOS DE ENTRADA

Assim como teorias clássicas estudadas nos capítulos anteriores, bem
como as teorias modernas como teoria de custos de transação, da
dependência de recursos e o institucionalismo buscam explicar através de seus
pilares as razões pelas quais as organizações ingressam no mercado
internacional.
A inserção em novos mercados envolve variáveis sócio-culturais e
econômicos

em

se

tratando

de

aspectos

internos

e

externos.

A

internacionalização das empresas pode ser oportunizada em razão de: a)
estratégia de defesa como resposta a entrada de determinada empresa no
mercado local, a empresa atacada decide atuar também no mercado de origem
da concorrente (internacional); b) necessidade de expandir suas operações
para obtenção de economias de escala; c) diminuição dos riscos e de
dependência a um único mercado, a empresa decide diversificar atuando em
outros mercados; d) para manter sua participação de mercado a empresa
internacionaliza-se para acompanhar a internacionalização de seus clientes,
temendo perdê-los para outros fornecedores; e) maximização dos lucros, uma
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vez que mercados internacionais mostram-se como oportunos para a
ampliação de seus negócios (PORTER, 1996)
A busca por um posicionamento competitivo no mercado internacional
advém principalmente da forma sob a qual empresa ingressou nesse mercado
(ANDERSON E GATIGNON, 1986). A opção por essa alternativa de mercado
se dá principalmente em função da demanda doméstica não acompanhar o
potencial de crescimento das organizações. Segundo os autores, a ânsia por
velocidade no crescimento dos negócios faz com que muitas empresas não
avaliem a relação custo benefício do modo de entrada no mercado externo. De
acordo como o modelo de Root (1994) existem basicamente três formas
básicas de ingresso no mercado internacional: a) através da exportação:
indireta, direta agente/distribuidor, direta representante, outros; b) através de
contratos: licenciamento, franchising, acordos técnicos, contrato de serviço,
contrato de gestão, contrato de construção, contrato de manufatura,
cauntertrade, dentre outros; c) através de Investimento: sole venture (novo
estabelecimento),

sole

venture

(aquisição),

joint-venture

(novo

estabelecimento/aquisição).
No campo da gestão internacional os modos de entrada têm trazido
formas diferenciadas de se compreender o processo de internacionalização.
Segundo Kogut (2002) essa perspectiva trás novas formas de se compreender
a governança. Root (1994) apresenta um esquema para explicar as variáveis
envolvidas no processo de entrada de mercado internacional. Em linhas gerais
o autor defende que a decisão por investir no mercado no mercado externo
depende de fatores internos e externos a organização esboço a seguir.
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Figura 01: Decisão sobre os modos de entrada
Fonte: Adaptado Kim (2007 apud Root, 2004), p.64

Diante

das

teorias

comportamentais

e

econômicas

de

internacionalização aliada ao conteúdo estudado sobre as estratégias de
internacionalização percebe-se que essa iniciativa engloba uma série de
variáveis que devem ser observados a fim de realizar operações satisfatórias e
desenvolver o potencial de crescimento das organizações. Esse sentido
percebe-se que essas teorias são complementares e apresentam uma leitura
harmônica sob a luz da proposta de Root (1994), cujas bases enfatizam fatores
norteadores da decisão estratégica.
Como citado nesse referencial há também uma série de fatores a
serem considerados para o processo de internacionalização. A decisão pelo
modo de entrada também intimamente relacionado com a escolha do parceiro
ou ainda com o tipo de aliança que se almeja realizar.
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Percebe-se, portanto, que os novos padrões de competição requerem
estratégias diferenciadas no ingresso e na expansão da firma no mercado
internacional (BARNEY, 2002).
Desde a década de 60 o ingresso no mercado internacional foi uma
temática que se intensificou na realidade das organizações, como visto
anteriormente as teorias econômicas (VERNON, 1966) e comportamentais
enfatizavam (JOHANSON; VAHLNE, 1997). Posteriormente nos anos 80 Porter
(1986,1989) apresentavam condições de desenvolvimento de vantagens
competitivas. Nos anos 90 foram evidenciadas novas contribuições de
conceitos decorrente a resource-based vew (RBV) que enfatiza aspetos
internos das organizações como pontos importantes para competição
internacional (BARNEY, 1996)

2.5. A DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS E A TEORIA DA
DEPENDENCIA DE RECURSOS

A literatura sobre o processo de internacionalização se tem observado
uma série de linhas de pesquisa que busca verificar as reais condições cujas
empresas têm buscado o mercado internacional e como tem ocorrido o
processo de internacionalização. Dentre essas linhas, tem-se observado a
dependência de recursos e custos de transação, duas vertentes teóricas que
assumem um papel significativo na realidade das empresas em função da
interdependência das organizações em virtude dos recursos escassos.
A dependência de recursos, no entanto, será um tema abordado de
forma mais significativa, posto que o seu conteúdo está diretamente
relacionada com os objetivos dessa pesquisa.
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O processo de internacionalização de empresas apoiada na dinâmica
de mercado oportuniza um ambiente complexo envolvendo muitas mudanças e
incertezas. Por essa razão muitas teorias desenvolvidas de forma que as
organizações pudessem reagir de forma passiva às mudanças de mercado,
dentre elas pode-se citar a teoria contingencial estrutural e a teoria de sistemas
abertos (HALL, 2004).
A teoria da dependência de recursos, no entanto, oferece outra visão
do ambiente criticando a passividade das organizações e entendendo a
empresa como agente transformador das condições de mercado (HALL, 2004).
A teoria da dependência de recursos reconhece a dependência das
organizações em relação ao ambiente no que se refere aos recursos
necessários para o crescimento das atividades produtivas, porém a
organização é capaz de também de influenciar o seus ambiente através da
importância de seus bens para o mercado, isso dependerá da capacidade e do
dinamismo da riqueza do meio ambiente no qual a organização está inserida.
Assim, o grau de controle que uma organização possua em relação aos
recursos necessários à sua produção está diretamente ligado a facilidade de se
alcançar esses insumos de outras organizações. Nesse sentido a relação de
poder de uma empresa em relação a outra está definida através da
dependência de que uma organização tenha em relação a outra. De

acordo

com Hall (2004) quando os recursos fundamentais tornam-se escassos e
passam a custar mais se estabelece um ambiente de incertezas no qual
competição se torna mais acirrada.
Com o advento da manutenção do controle dos meios de produção, as
organizações estabelecem relações amistosas com empresas do segmento de
forma

a

oportunizar

condições

favoráveis,

através

de

alianças

estratégicas.outras, organizações que estejam envolvidas no processo. Nesse
sentido, através de alternativas políticas, as organizações interagem com o
ambiente

para

torná-lo

resultado

de

um

processo

de

estruturação
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interorganizacioal. Para tanto, as organizações buscam estabelecer as
seguintes condições:
a) Influenciar as outras empresas em seu ambiente com o intuito de minimizar
a competição e manter o controle do acesso aos recursos raros;
b)

Atender as demandas de outras organizações em ambientes distintos

com a finalidade de obter recursos dessas empresas.
De acordo com a teoria da dependência de recursos, existem ainda
algumas distinções a serem promovidas pelas organizações para que
apresentem um papel diferenciado na cadeia produtiva. Quanto mais
especializados os recursos maior será seu poder de influencia sobre
organizações e; quanto mais próxima a organização estiver de outra empresa
que possuía monopólio de determinado recurso, maior será o seu poder de
barganha em função da redução do custo de transação.
Vale frisar que, a distância entre uma organização e outra não depende
necessariamente do contexto geográfico, mas também da distância psíquica
das organizações. Com o objetivo de diminuir a dependência de recursos e
reduzir os custos de transações, as empresas têm buscado de forma cada vez
mais intensa realizar alianças estratégicas em outros países não só para a
promoção de seus produtos e mercado internacional, mas também para o
desenvolvimento de estratégias que lhe permita ter acesso aos recursos
necessários ao seus processo produtivo. Assim, a organização busca promover
competitividade, pois poderá conseguir preços mais competitivos que o
mercado local como também poderá ter uma alternativa de compra quando em
caso de dificuldades comerciais no mercado interno.
O ideal é que as organizações possuam monopólio de produção e de
compra junto aos seus fornecedores de forma que tenham o controle total dos
bens necessários. Esse cenário, no entanto é uma condição rara e, por essa
razão, mais comum se identificar forte relação interorganizacioal. Assim, pode-
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se perceber que as organizações desenvolvem dependência em dois níveis:
em organizações de mesmo setor, ou de setores diferentes.
Segundo

Hall

(2004),

as

organizações

podem

desenvolver

dependência simbiótica complementares, como no caso da relação clientefornecedor. E existem também as relações competitivas na qual as empresas
são do mesmo setor e ambas disputam o fornecimento de recursos escassos.
A tentar influenciar o mercado, as organizações devem promover alianças e
acordos e estratégicos que lhes permitam controlar melhor os recursos. Esse
tipo de negociação além de promover segurança e controle de recursos, deve
primar pela autonomia possível da empresa, visto que a perda parcial de
liberdade com algumas concessões é uma condição algo normal ao longo do
processo. Dessa forma, quanto mais formal for o nível de acordo existente
entre as duas empresas para a manutenção de recursos escassos maior será
perda de autonomia da empresa.
De uma forma geral, o estabelecimento de acordo e determinação do
nível de formalidade estão diretamente ligados ao risco inerente a operação,
assim dessa forma o grupo organizacional, ou seja, as empresas que
estabelecem alianças são agentes participantes e influenciadores do ambiente
através da dependência dos recursos escassos.
A globalização das economias e a internacionalização das empresas
foram fatos que adquiriram espaço na pauta das decisões estratégicas das
organizações. O conceito de internacionalização por sua vez é o tema discutido
por vários teóricos, como visto anteriormente Johanson e Valne (1977)
concebem a internacionalização como um processo seqüencial e gradativo de
participação internacional, os autores interpretam a internacionalização como o
processo de expansão da participação em operações internacionais. A teoria
de internacionalização e da integração crescente de economias nacionais e
regionais, em uma rede global, oportuniza o desenvolvimento da teoria a
respeito fenômeno organizacional e econômico.

48

O modelo apresentado pela escola de Upsala fornece condições da
teoria evoluir a temas contemporâneos como a teoria do custo de transação, da
dependência de recursos, dentre outros. A escassez de recurso, a
especificidade, a freqüência da troca econômica, e o nível de incerteza são as
influências chaves em determinar eu estratégias deveram ser tomadas pela
organização para a definição de seu posicionamento no mercado (PORTER,
1989; HALL 2004).
Nesse sentido é que o paradigma eclético explicado por Dunning
(1981) elementos convergentes de teorias econômicas e comportamentais que
visava compreender o posicionamento da organizações diante da dinâmica do
mercado. Embora o autor tenha conseguido compilar uma serie de informações
necessárias à compreensão desse objetivo, observa-se que, devido ao
ambiente de incertezas no qual as empresas estão inseridas, é difícil mensurar
quais as variáveis intervenientes no processo decisório que culmina na
internacionalização.
Nesse sentido, as empresas que buscam internacionalizar a sua
estrutura devem ter em mente que aspectos serão considerados favoráveis ao
ingresso no mercado internacional e que dificuldades podem ser enfrentadas.
Diante disto o estudo busca apresentar informações o processo de
formação estratégica de pequenas e médias empresas, já que serão aspectos
diferenciados a serem abordados para essa perspectiva.
Mais especificamente, um número de crescimento de publicações que
extraem em cima da experiência de empresas pequenas em países
industrializados avançados sugere que estas empresas estejam confrontadas
com as maiores dificuldades em alcançar mercados internacionais do que seus
concorrentes em maior escala (HELSELS, 2008). A inabilidade em controlar os
preços, por causa da falta do poder do mercado, a dependência em relação a
base de clientes relativamente menor, e limitado - se algum acesso aos
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responsáveis políticos faz o ambiente externo de uma empresa pequena mais
incerto do que em um grande negócio.
Assim existem problemas significativos na aquisição de informação do
mercado, a gerência e a coordenação do esforço real da gerência, e o
desenvolvimento de uma aproximação coerente do mercado/distribuição. As
empresas

pequenas,

entretanto,

igualmente

apresentam

determinadas

vantagens no processo de internacionalização. Estes incluem a maior
flexibilidade

e

compreensibilidade

às

mudanças

no

mercado,

e

desenvolvimento de vantagens competitivas

2.6. EXPANSÃO DA

INTERNACIONALIZAÇÃO

POR

MEIO

DE

RECURSOS COMPETITIVOS

As empresas podem usar a internacionalização como uma estratégia
para alcançar ou acumular recursos ou ainda para sobreviver ou crescer em
caso de organizações que lhe faltam recursos específicos. De acordo com a
teoria da dependência do recurso como modelo para internacionalização de
empresa, a escassez do recurso nos termos do trabalho, da finança e da
tecnologia aumenta a probabilidade para pequenas e médias empresas
alcançar ou acumular estes recursos específicos (HESSELS, 2008)
As empresas podem, por exemplo, através do processo de
internacionalização gerar recursos financeiros com as vendas de exportação e
como meios para alcançar conhecimento e tecnologia (HITT, 2005).
Segundo Hessels (2008), a teoria da dependência de recursos aplicase principalmente ao processo de internacionalização de pequenas e médias
empresas visto que essas possuem maior probabilidade em enfrentar
problemas em função, da escassez do recurso, O autor acrescenta que a
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escassez do recurso limita possibilidades das pequenas e médias empresas
que também chamadas de SMEs (smal and midium enterprises) para atuar no
exterior observando oportunidades especifica.
As teorias tradicionais da internacionalização, tais como a teoria da
vantagem

monopolista

internacionalização

(HYMER,

(JOHANSON

1976)
e

e

a

VAHLNE,

teoria

do

1979)

estágio

da

abordam

o

desenvolvimento de vantagens competitivas, através de recursos consolidados
que oportunizam a internacionalização. A visão baseada em recursos também
discute que os recursos consolidados fundamentais para manutenção das
vantagens competitivas, essa abordagem reconhece que a internacionalização
pode fornecer meios para que as empresas construam acima dos recursos
internos, porém não se reconhece que possa acontecer o processo inverso, ou
seja, a escassez de recursos também podem promover estratégias que levem
a internacionalização.
Hessels (2008) explica que um dos princípios centrais de economia é a
escassez da disponibilidade limitada de os bens, os serviços ou os fatores de
produção (tais como o trabalho ou o capital) que conduzem o comportamento
econômico de agentes individuais. A teoria da dependência de recursos é
compreendida a partir de um ambiente complexo com muitas incertezas, com o
intuito de reduzir o nível de dependências das empresas fornecedoras; é
comum que as organizações busquem alternativas fora do entorno habitual.
O estudo acerca da teoria aborda três tipos de recursos: falta de mãode-obra capacitada, falta do acesso aos recursos financeiros e as novas
tecnologia (HESSELS, 2008). Assim pequenas e médias empresas optam por
internacionalizar para alcançar um recursos específico (trabalho, finança,
conhecimento ou tecnologia)
Duas predições principais são feitas a respeito do comportamento das
empresas que optam pela internacionalização através da dependência de
recursos. A primeira é que tradicionalmente as organizações buscam alcançar
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de forma direta, recursos escassos como trabalho, finança e tecnologia. A
segunda forma também reside na idéia de alcance de recursos escassos, a
diferença é que o processo de internacionalização se dá através de estratégias
que permitam à empresa conhecer novas alternativas de acesso ao produtos
escassos, ao mesmo tempo em que oportuniza condições de escoamento de
seus produtos.
As teorias tradicionais da internacionalização enfatizam o papel de
recursos consolidados nesse processo, utilização dos recursos originais ou o
conhecimento superior que foi desenvolvido gradativamente no interno A teoria
do estágio ou do processo de internacionalização (JOHANSON; VAHLNE,
1977) estabelece que a base de recurso de uma empresa permite empresas de
criar o produtos e serviços que pode exportar.
A visão baseada em recursos procura explicar como esses recursos
internos e as capacidades de uma empresa os ajudam a desenvolver e a
manter vantagens competitivas. De acordo com essa teoria as vantagens
competitivas são geradas através da especificação de recursos valiosos que
tendem a ser intangíveis e baseados no conhecimento.As empresas podem
igualmente usar a internacionalização como uma estratégia para acumular
recursos e criam assim vantagens competitivas.
A relação entre a teoria da dependência de recurso e da visão baseada
em recursos é muito tênue e por essa razão é estabelecido um paralelo entre
essas teorias. Na segunda teoria reconhece-se que uma empresa pode
alcançar completamente ou desenvolver recursos e capacidades, interação em
relacionamentos de negócio (BARRINGER; HARRINSON, 2000). O foco nesta
abordagem está em adaptar o ambiente à empresa com a acumulação do
recurso e o desenvolvimento da capacidade como meios sustentar vantagens
competitivas. De uma perspectiva baseada nos recursos, poderia discutir que
as empresas pequenas procuram a expansão internacional reforçar a base de
recurso interna existente da empresa.
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Assim, essa teoria observa o papel potencial da escassez do recurso,
ou seja, a idéia que a escassez oferece um incentivo à busca recurso raros, o
comportamento da organização é encontrada na teoria da dependência do
recurso. Essa teoria propõe que a sobrevivência depende da habilidade da
empresa de alcançar e adquirir recursos de outros atores no ambiente.
A dependência do recurso é uma realidade que se aplica à realidade
de médias e pequenas empresas visto que elas não podem produzir todos os
recursos necessários e, conseqüentemente, depende da troca com outras
organizações em seu ambiente para obter o acesso aos recursos escassos
(HALL, 2004).
Para que as organizações sobrevivam ou progridam, os recursos
devem ser obtidos das fontes externas. A teoria da dependência do recurso
representa uma explanação ou uma base racional e econômica visto que a
internacionalização pode ser usada como meios para alcançar ou acumular
recursos. As empresas que enfrentam a escassez de recursos específicos têm
a necessidade ou um incentivo particular de obter recursos de outros atores.
Baseado nesta teoria, pode-se compreender que uma empresa pode incorporar
mercados internacionais para satisfazer uma necessidade para recursos desde
que a internacionalização aumente oportunidades de adquirir ou alcançar
recursos.

2.7. A DEPENDÊNCIA DE RECURSO COMO FATOR DE DECISÃO
PARA EXPORTAÇÃO

Em virtude do perfil de pequenas e médias empresas, a dependência
de recurso pode ser um fator preponderante para que elas ingressem no
mercado internacional. Pela mesma razão, elas costumam permanecer no nível
introdutório de internacionalização, haja vista que a dificuldade em ampliar seu
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volume de negócio, em função da escassez de recursos, faz com que as
empresa ingressem no mercado internacional através da exportação e se
mantenha nesse estágio.
Em comparação com grandes empresas multinacionais, as pequenas
e médias empresas não apresentam grande poder de barganha diante do
mercado, visto que lhes faltam recursos como poder do mercado, o
conhecimento e os recursos para viabilizar a produção em mercados
internacionais (PORTER, 1989; HITT, 2001).
Por essa razão, essa empresas geralmente realizam a exportação
através de terceiros para superar as barreiras de conhecimento, encontram
clientes e reduzem as incertezas e os riscos associados com o funcionamento
em mercados estrangeiros (TERJESEN, 2008). Assim, observa-se que os
fatores externos são decisivos na escolha direta e indireta da modalidade da
exportação
Nesse sentido, Hessels e Terjesen (2008), baseados na teoria da
dependência do recurso, discutem que fatores em relação ao ambiente
econômico no mercado interno podem ser relevantes na escolha da
modalidade de exportação.
Existe uma variedade de modalidades da entrada do mercado externo
que variam significativamente, no que diz respeito aos benefícios e aos custos
das operações. No caso da exportação, as empresas enfrentam duas opções:
a) exportação diretamente aos clientes no exterior ou b) exportação
indiretamente com a ajuda de um intermediário (MINERVINI, 2001).
A modalidade direta é o trajeto o mais comum para as pequenas
empresas e são realizadas geralmente em função da demanda de compra, ou
seja,

trata-se

de

uma

venda

reativa.

Os

trajetos

indiretos

para

internacionalização são aqueles que as empresas pequenas são envolvidas em
acordos da exportação, da fonte ou de distribuição com as companhias
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intermediárias que controlam, em seu nome, a transação, a venda ou o serviço
com companhias logísticas (MINERVINI, 2001).
As empresas podem utilizar intermediários da exportação porque
executam determinadas funções relativas à exportação melhor ou a custos
mais baixos do que a própria empresa, visto que estas possuem o
conhecimento do país alvo. Os custos de pesquisa de mercado e custos da
negociação podem ser muito elevados por essa razão se considera a utilização
de intermediários

uma alternativa viável de se incorporar mercados

estrangeiros.
Os intermediários da exportação podem igualmente ajudar empresas a
conservar os custos associados com a pesquisa de clientes novos e a
monitoração da aplicação dos contratos (HESSELS; TERJESSEN, 2008),
embora os intermediários também adicionem custos à exportação, em
particular custos da transação. Além disso, pode haver uma perda significativa
de controle quando uma empresa usa um intermediário (HALL, 2004).
As alianças estratégicas de pequenas e médias empresas com as
grandes empresas estrangeiras limitam responsabilidades do conhecimento
adquirido em função da experiência, visto que a escassez de recursos limita o
acesso dessas empresas menores aos mercados, à tecnologia, e ao
desenvolvimento de imagem. Assim, embora essas empresas consigam
realizar operações internacionais que não seriam possíveis através de recursos
próprios, elas enfrentam diversas desvantagens incluindo a apropriação
extraordinária

da

margem

de

lucro

da

operação

e

o

recorrente

desconhecimento do mercado
A teoria da dependência de recursos centra-se sobre a habilidade de
uma empresa de alcançar recursos de outros atores no ambiente e descreve
como a escassez do recurso força organizações a levar a inovações de
recursos alternativos (PFEFFER; SALANCIK, 1978).
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Nessa teoria, a dependência em outros atores relacionados para
alcançar recursos, a princípio devido escassez de recursos específicos, aliada
a dependência de outros atores no ambiente. Outra questão também
observada por essa teoria é que em razão das empresas apresentarem um
numero significativos de alianças estratégias elas têm condições de absorver
conhecimentos de forma pulverizada, enquanto as grandes organizações não
conseguem. Assim entende-se que as pequenas e medias empresas possam
influenciar o ambiente e atores circunvizinhos.
A sobrevivência de organização depende da habilidade da empresa de
adquirir e reter recursos de outros atores de seu entorno habitual. A
organização atuará para reduzir ou aumentar seu nível de confiança naqueles
agentes, através de iniciativas como alianças ou empreendimentos mistos. A
teoria da dependência do recurso pode igualmente ser interpretada para
explicar como as empresas puderam utilizar as modalidades diretas ou
indiretas da internacionalização para reduzir a exposição a um repouso, o
mercado que pode ser diminuído devido à saturação, elevada produção ou
outros custos, e focaliza preferivelmente em outros mercados nacionais mais
atrativos. A teoria pode igualmente ser aplicada para considerar a habilidade de
uma empresa de adquirir os recursos necessários para exportar.
Nesse sentido, teoria da dependência do recurso pode ajudar a
explicar como a posição de uma empresa em um mercado interno desejável
pode ajudar à acumulação de recursos que são necessários para a
internacionalização. Entretanto, pouco é sabido sobre o relacionamento entre a
disponibilidade dos recursos no mercado interno e o comportamento da
exportação da empresa.
Quando os custos de gastos de fabricação são percebidos para ser
favoráveis no mercado interno, as pequenas e médias empresas podem tornar
seus produtos e serviços competitivos no mercado internacional. Assim, as
principais competências podem conduzir as organizações a estar mais
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confiáveis em sua habilidade e podem aumentar sua capacidade de exportar
com sucesso seus produtos ou serviços (MINERVINI, 2001)
Como as economias nacionais crescem mais interconectadas, os
campos de organização globalizada, as empresas de menor porte passam a ter
um ambiente favorável a internacionalização. De uma forma geral o
funcionamento consolidado em um campo em que os clientes são cada vez
mais globais é mais provável que se consiga realizar a exportação direta.
Estudos mais recentes da internacionalização reconhecem o papel das
importações

e

chamam

para

uma

aproximação

mais

holística

da

internacionalização, que considera o mercado interno como base para o
mercado internacional (MINERVINI, 2001; HELSSELS, 2008).

2.8. ANALISE CONTEXTUALISTA E PROCESSUAL DOS MODELOS
DE INTERNACIONALIZAÇÃO

De forma geral, as teorias de internacionalização de empresas
convergem em certos aspectos em comum ao desenvolvimento de vantagens
competitivas no mercado internacional (OLIVEIRA, 2008). Segundo Root
(1994), são vários os fatores que levam as organizações a internacionalizar,
aspectos internos e externos ao ambiente organizacional podem ser
determinante para a escolha desse tipo de estratégia.
O modo como a organização ingressa no mercado internacional é uma
conseqüência das razões que as levaram a investir nessa alternativa.
Conforme exposto em seções anteriores, as teorias de internacionalização
apresentam características distintas.
As teorias que apresentam uma abordagem comportamental, sobre o
processo, enfatizam aspectos mais voltados para o exportador como agente de
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decisão

pela

iniciativa,

apresentando

como

principal característica

o

comprometimento gradativo com o mercado internacional e utilizando como
base informações relativas ao mercado interno. A escola Nórdica de Upsala
(Johanson e Vahlne (1979) é uma das principais escolas que apresenta
abordagem comportamental, que também observa conceitos da teoria da
distância psíquica e a interação comprador-vendedor de Hallen e WiedersheimPaul (1979).
As teorias com abordagem mais econômicas apresentam seus pilares
em

fatores

econômicos

e

prioritariamente

externos

à

organização

(VERNON,1966, BUCLEY ; CASSON, 1979; DUNNING, 1980). A teoria do
paradigma eclético de Dunning (1980) é uma abordagem econômica do
processo de internacionalização que buscou sintetizar as demais teorias
econômicas, a única crítica feita ao paradigma é o fato de não levar em
consideração o comportamento do empreendedor.
De acordo com a teoria da dependência do recurso como modelo para
internacionalização de empresa, a escassez do recurso em aspectos como
trabalho, finanças e tecnologia aumenta a probabilidade para pequenas e
médias empresas alcançarem ou acumularem estes recursos específicos
(HESSELS, 2008)
Observa-se, portanto, que todas as teorias que abordam o tema
“internacionalização” priorizam aspectos que para os autores apresentam maior
nível de relevância. Nesse sentido, através do modelo metodológico de
Pettigrew(1985) conteúdo contexto e processo de mudanças estratégicas, será
realizada uma analise sobre os aspetos dessa teoria, de forma a apresentar
informações que permitam identificar as estratégias utilizadas pelas empresas
em estudo. O quadro que segue apresenta uma proposição conjunta sobre os
fundamentos teóricos dessa pesquisa.
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MUDANÇA
ESTRATÉGICA

1. Conteúdo

2. Contexto

3. Processo

MODELOS DE INTERN ACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS
MODELOS COMPORTAMENT AIS

MODELOS ECONOMICOS

T EORIA DA DEPENDEN CIA DE RECURSOS

• Perspectiva de analise voltada para o
empreendedor
• Unidade de analise a empresa
• Teorias do conhecimento
• Comprometimento das decisões
• Conse qüência majoritária dos
proce ssos

• Perspectiva de analise voltada para a
conjuntura econôm ica
• Unidade de analise a empresa como
agente passivo do contexto econômico
• Subvértice : estratégia d a empresa
• Cria pressões por inovação segundo o
ambiente
• Aspectos econômicos com o a base do
sucesso do processo de internacionalização

• Perspectiva de análise voltada para a
dependência recursos
• Unidade de analise é a empresa
• Adequação da organização quanto a
necessidade de aquisição de novos recursos
• A dependência de recurso é base da
estratégia para fornecimento e aq uisição no
mercado internacional

• Contexto estabelecido pelas condições
do mercado interno
• Escolha do mercado geralmente
levando em conta a distancia psíquica
• Existê ncia de parceiros internacionais
em estágios iniciais da
internacionalização
• Nível de risco reduzido em função do
tipo de processo de internacionalização
• Baixo níve l de informações acerca do
Ambiente externo

• Contexto voltado para perspectiva
econômica considerando aspectos do
mercado externo
• Atributos nacionais como determ inantes
para a estratégia de inserção
• Distribuição da produção divida e ntre
mercado e externo e interno
• Condições de fatores de produção e
dem anda e xterna
• Aspectos polític os governam entais como
fatores intervenientes na decisão

• Contexto interno com perspectivas no
mercado externo
• A dependência de recurso como base para
realização de alianças estratégicas que
possam Conte xto externo: proporcionar a
inserç ão da e mpresa no mercado
internacional reduzindo seu
com prometimento com fornec edores e
aumentando a possibilidade de novos
negócios para distribuição de seus produtos
• Contexto interno: dese nvolvimento de
estratégias e acordos que minimizem o
com prometimento da e mpre sa com
fornecedores

• Aprendizagem incremental e
comprometimento gradual no mercado
externo
• Acumulo de experiência no mercado
internacional
• Natureza emergente e oportunista
• Relacionamento com parceiros
externos
• Atividades concorrentes e mecanismos
básicos a inserção internacional

• Estrutura da empresa, modo de condução
das atividades políticas e o estabelecime nto
de metas a fim de viabilizar a inserção da
empresa no merc ado internacional
• Sistema dinâmico com perspectivas
econômicas predominantes
• Criação de estratégias que estabelecem
vantagens competitivas
• Articulação de atividade de cadeia de
valor por m eio de dem anda contingencial
do ambiente interno

• Articulação dos meios de relacionamento
da empresa no mercado internacional
• Articulação de atividade de cadeia de valor
por meio de demanda contingencial do
am biente interno e externo
• Estágios não he terogêneos de inserção no
mercado internacional

Quadro 02: Análise contextualista e processual dos modelos de internacionalização
Fonte: Adaptado de Oliveira (2008)

De acordo com as abordagens, pode se observar certos aspectos que
são definitivos na decisão por internacionalizar as empresas. Segundo Rocha
(2002), depois de muitas décadas de políticas de substituição das importações,
as empresas nacionais sentiam dificuldades para competir em escala
internacional e, por essa razão, as empresas apresentaram formas de inserção
no mercado internacional pouco planejada.
Atualmente, as empresas apresentam formas híbridas para o
desenvolvimento de suas estratégias, no sentido de observar a convergência
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de abordagens teóricas predominantes, que foi estruturado este estudo, posto
que as novas formas organizacionais aliadas à dinâmica do mercado agregam
conhecimento do ponto de vista teórico em relação às teorias de
internacionalização.
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3. METODOLOGIA

O processo de internacionalização de empresas, no Brasil, é um tema
relativamente novo e a literatura acerca do assunto aponta para necessidade
de se explorar a temática de forma verticalizada voltadas para as práticas do
comércio exterior. O estudo em questão, no entanto, tem um cunho
prioritariamente teórico exploratório. Busca-se a elaboração de conceitos
essenciais

visando

apresentar

estratégias

para

o

processo

de

internacionalização.
Assim, na execução da perspectiva empírica dessa pesquisa fez-se
necessário à discussão metodológica entre a literatura abordada sobre o tema
e o estudo (VERGARA, 1998) de campo proposto para essa investigação.
Assim esse capítulo tem a finalidade de expor quais os meios teóricos e
empíricos serão utilizados para o alcance dos objetivos propostos.
3.2. DELINEAMENTO DA PESQUISA

Considerando que o estudo em questão tem como objetivo
compreender processo de internacionalização nas empresa à

luz da teoria

da dependência de recursos observando as etapas inerentes a estratégia
internacional pode-se considerar a pesquisa como caráter descritivo, que,
segundo Vergara (1998), tem o compromisso em descrever fenômenos. Essa
temática, por se tratar de uma literatura ainda recente, que demanda novas
pesquisas no campo teórico e empírico, pode-se observar características
também exploratórias nessa investigação. Assim, considera-se essa pesquisa
como descritiva exploratória.
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A pesquisa foi desenvolvida inicialmente com a consulta de dados
secundários através de documentos eletrônicos disponíveis no Ministério do
Desenvolvimento da Indústria e Comércio – MDIC, da Federação da Indústria
do Estado do Rio Grande do Norte-FIERN e outras entidade relacionadas ao
setor, que tratam sobre os números econômicos do segmento de fruticultura do
Rio Grande do Norte, servindo como base para a construção de informações
que serão alcançadas junto as empresas objeto de estudo, cuja atribuição
principal foi a disponibilidade de dados primários para o desenvolvimento
adequado dessa investigação.
3.3. CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DO CASO

A escolha pela amostra deu-se com a qual ele mais pudesse aprender
desenvolver o tema de forma satisfatória a fim de elaborar uma generalização
analítica, com base na teoria (YIN, 2001). A decisão por tal empresa do setor
de fruticultura do Rio Grande do Norte deu-se em função da importância do
setor para o estado já que é sabido que essas empresas realizam o maior
volume

de

negócios

internacionais

do

setor

de

fruticultura

e

pela

representatividade da empresa para o segmento. Diante do exposto e dos
objetivos observados nessa pesquisa, percebe-se que o estudo de caso em
questão poderá trazer novos conhecimentos sobre as estratégias realizadas
pelas empresas no processo de internacionalização de empresas.
Assim, com o intuito de estudar as informações mais significativas
sobre o processo de internacionalização, optou-se por estudar o caso da
Finobrasa exportadora de frutas do RN que possui o maior volume de negócios
internacionais na pauta de exportação do estado, conforme números
apresentados pelo MDIC.
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3.4. ESTRATÉGIA DA PESQUISA

Este trabalho constitui-se como estudo de caso único, uma vez que
está focando numa experiência de uma empresa exportadora de frutas, com a
finalidade de compreender e descrever quais os aspectos estratégicos foram
implementados nessas organizações a fim de que essa possa realizar a
internacionalizações de seus produtos.
Segundo Yin (2001), uma investigação empírica pesquisa um
fenômeno

contemporâneo

dentro

de

seu

contexto,

visa

observar

especificamente que contribuições a experiência de um caso pode trazer para
aplicação para outros casos respeitando as limitações e circunstâncias
necessárias.
3.5. TIPO DE PESQUISA

Trata-se por tanto de uma pesquisa descritivo-exploratória, já que se
propõe a observar processos que podem ser verificado através das práticas
organizacionais; e exploratória, uma vez que, o estudo apresentará uma visão
genérica sobre o fenômeno da internacionalização alicerçado pela literatura
vigente, cujas bases passam por um processo de desenvolvimento.

3.6. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Os dados primários foram obtidos de entrevistas semi-estruturadas
junto aos gestores da área de negócios internacionais da empresa, que
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respondem questões acerca das estratégias utilizadas pela organização no
processo de internacionalização de empresa.
A pesquisa teve como instrumento qualitativo a entrevista semiestruturada foi com questões que abordaram assuntos exposto no referencial
desse projeto de pesquisa. A estrutura observou as questões de pesquisas que
foram conforme roteiro de entrevista a seguir.
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Quadro 03: ALINHAMWENTO DOS OBJETIVOS A PESUISA

por essas empresas.

internacionalização das empresas;

internacionalização das empresas;

processo de internacionalização;

pelas empresas exportadoras de frutas no
teoria da dependência de recursos e as estratégias de
entradas no mercado externo utilizados

mudanças ocorridas na

organização em função da

3. Analisar a convergência dos conceitos apregoados pela

2. Identificar e descrever as

1. Descrever as estratégias que são utilizadas

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

4.Identificar e descrever os modos de

Compreender o processo de internacionalização das empresas exportadoras de frutas do RN através da teoria da dependência de recurso.

OBJETIVO
GERAL

CONTEÚDOS EXPLORADOS

ROTEIRO DE ENTREVISTA

1.Faça Uma breve descrição sobre a trajetória da empresa enfatizando os
momentos cruciais em relação as estratégias internacionais.
2. Que motivos levaram a empresa a ingressar no mercado internacional?
1. Quais foram as estratégias de
3. Quais as principais dificuldades enfrentadas pela empresa para aumentar o
internacionalização adotadas pela empresa?
volume de exportação no caso de pequenas e médias empresas?
Estratégia Competitiva (CHANDLER, 1998,
4. Qual o papel da empresa do desenvolvimento da fruticultura do estado do
MINTZBERG, 1973, 2001; PORTER, 1986, 1999; Rio Grande do Norte?
HENDERSON, 1998, ANDREWS, 2001; BARBEY, 5. Como a empresa ver a expectativa da fruticultura norte-rio-grandense no
2002.)
comercio mundial
Estratégia de Internacionalização (HITT, 2001;
6. Quais as alternativas observadas pela empresa para o desenvolvimento e do
PRIVEDELII, 1997; WILD, WILD, HAN , 2006)
comercio internacional para o segmento de fruticultura?
7. Quais foram às principais estratégias de internacionalização adotada pela
empresa desde a sua inserção no mercado internacional?
8. Que aspectos foram favoráveis ao ingresso no mercado internacional?
9.Que aspectos foram desfavoráveis ou que representaram algum tipo de
ameaça a empresa no mercado externo?
1. Como se deu a escolha pelos mercados internacionais?
2. Como os gestores avaliam o nível de mudança gerada em função dessas
2. Quais as mudanças ocorridas na organização atividades?
3. Em aspectos operacionais, que mudanças foram realizadas no processo
em função da internacionalização da empresa?
produtivo da empresa?
Processo de formação estratégica (MINTZBERG, 4. Em termos estratégicos que mudanças forma oportunizadas pelos negócios
1973, 2001; MINTZBERG,AHLSTRAND, LAMPEL, internacionais
5. Descreva o tipo de negócio predominante realizado pela empresa com o
2006)
Mudanças estratégica(MINTZBERG, 1973, 2001; exterior
6. Qual o percentual de produção da empresa que atualmente é comprometido
MINTZBERG,AHLSTRAND, LAMPEL, 2006).
com o mercado externo?
7. Que benefícios foram gerados após o processo de internacionalização?
1. Que objetivos a empresa buscava alcançar ao ingressar no mercado
internacional?
2. Existiu algum tipo de dificuldade acerca em se tratando de recursos?
3. Que recursos oportunizados pelo mercado internacional que a empresa julga
3. Qual a convergência dos conceitos apregoados como prioritários para a realização de negócios internacionais: recursos
pela teoria da dependência de recursos e as
laborais, financeiros, tecnologias?
estratégias de internacionalização da empresa?
4. A empresa já realizou alguma parceria para que pudesse alcançar esse tipo
de recurso? Como se deu esse processo?
Dependência de recursos (HALL, 2004;
5. Em se tratando de fornecedores, existe alguma facilidade oportunizada pelo
PFEFFER, 1978, HATCH, 1997)
mercado internacional?
6. Como a empresa avalia que a dependência de recursos possa ter
Estratégia de Internacionalização (HITT, 2001;
oportunizado novos negócios no mercado internacional?
PRIVEDELII, 1997; WILD, WILD, HAN , 2006)
7. A empresa acredita que a dependência de determinados recursos podem
Internacionalização de Empresas (DUNNING,
inviabilizar as operações da empresa no mercado internacional. Como se daria
1958;, VERNON;1669; BUCLEY E CASSON,1979; esse cenário
JOHANSON E VALNHE, 1977; HALLEN E
8. Qual a influencia de variáveis como cultura, imagem, know-how, experiência
WIEDERSHEIM-PAUL, 1979)
e tecnologia para a formação das estratégias internacionais
9. A empresa realiza as exportação através de intermediários ou de forma
direta?
10. Descreva quais as vantagens e desvantagens (se for o caso) de realizar as
operações internacionais com esse tipo de modalidade de exportação (direta ou
indireta)

1. Como se deu o processo de decisão para ingressar no mercado internacional
4. Identificar e descrever os modos de entradas no 2. Que fatores econômicos foram fundamentais para a tomada dessa decisão?
mercado externo utilizados por essas empresas. 3. Em nível de internacionalização, em que estágio se encontra a empresa:
exportações esporádica, regulares, através de agentes ou representantes, já
Modos de Entrada ((Root, 1994, VERNON;1669; possui escritórios filiais no exterior?
4. O ingresso no mercado externo se deu através da iniciativa do comprador ou
BUCLEY E CASSON,1979; JOHANSON E
da própria empresa
VALNHE, 1977; HALLEN E WIEDERSHEIM5. Que estratégias iniciais foram traçadas para ingressar nesse mercado?
PAUL, 1979)
6. A empresa realizou alguma aliança estratégia? Em saco positivo como se
deu esse processo?
7. Como a empresa avalia a aliança estratégica como um aspecto importante
para desenvolver vantagem competitiva?
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3.7. ANÁLISE DOS DADOS
O processo de pensamento na investigação científica consiste na
dedução, indução ou na perspectiva integrada entre estes dos construtos. O
método comparativo constante de análise de dados foi desenvolvido como
meio para construção de categorias e propriedades e relações entre os dados.
Tal como o nome insinua, a estratégia básica do método é comparar o padrão
de respostas dentre os pesquisados, além de incidentes particulares ocorridos
nas entrevistas, registros nas notas de campo das observações ou documentos
com outros incidentes e padrões no mesmo conjunto de dados ou mesmo em
outro conjunto.
Utilizada neste trabalho, a construção de categorias, por meio da
codificação e do método da comparação constante, é uma técnica que auxilia
no tratamento e interpretação dos dados (VERGARA, 1998). De fato, o
processo é intuitivo, mas também sistemático, baseado nos objetivos do
estudo, orientação disciplinar e conhecimento prévio do investigador. Nesta
pesquisa, as categorias investigadas foram definidas antes do trabalho de
campo, com base na fundamentação teórica; após a coleta dos dados também
foram formuladas, visando a classificação dos dados obtidos. A análise dos
dados foi, na essência, orientada por uma perspectiva de processo (BARDIN,
2006). Foi utilizado o framework proposto por Pettigrew (1985), o qual
subsidiou a elaboração do modelo integrado de teorias de internacionalização
que inclui:
1. Coleta de dados: sejam primários ou secundários, são identificadas
importantes ações e decisões seguidas pela organização, além de eventos e
tendências do ambiente;
2. Inferência das estratégias e períodos de mudança: a partir de uma ordem
cronológica, são categorizados e comparados os dados, decisões e ações a fim
de que se possa inferir determinados padrões do comportamento das
estratégias, ao longo do tempo;

66

3. Análise intensiva dos períodos de mudança: ocorre a interpretação dos
padrões apresentados pelo;
4. Análise teórica: tendo como base a fundamentação teórica, busca-se
explicar as descobertas realizadas em cada evento ou período histórico, bem
como as conclusões do estudo como um todo.
Após o levantamento bibliográfico que apresenta teorias econômicoadministrativas, conceitos essenciais para a compreensão do processo de
internacionalização, busca-se realizar a sistematização dessas informações
para melhor compreender essa estratégia.
De posse dessas informações e dados obtidos junto às empresas foi
realizada a análise de conteúdo, que segundo Bardin (2004) tem como objetivo
adquirir o maior número de informações partido de um material qualitativo. A
análise de conteúdo visa estabelecer correspondência entre o nível empírico e
o nível teórico de modo a assegurar a finalidade da investigação (BARDIN,
2004).
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4. ANALISE DOS RESULTADOS

4.1. A PRODUÇÃO DE FRUTAS DO RIO GRANDE DO NORTE

Dentre as regiões mais prósperas na produção de frutas DESTACA-SE
o Rio Grande do Norte é uma dos estados do Nordeste que merece destaque
pelo dinamismo no campo da agricultura, principalmente em relação à
produção de frutas tropicais irrigadas. Desde os anos 80 a produção irrigada
passou a ser fomentada no estado, em meados dos anos 90, essa região
passa a ser denominada pelo Banco do Nordeste de Pólo de Desenvolvimento
Integrado Açu/Mossoró. A titulação se deu pelo fato de que a área que antes
compreendia apenas o perímetro irrigado de Açu às margens da barragem
Armando Ribeiro Gonçalves passou a apresentar frenético dinamismo até
Mossoró, no que diz respeito à produção de frutas irrigadas. Isso fez com que
este município e sua zona de influência passassem a fazer parte do pólo em
posição privilegiada (GOMES, 2009).
Segundo Gomes (2009) a área que corresponde ao Pólo Integrado
Açu/Mossoró é de 6.597 km2, possui uma população de 305.677 habitantes
com IDH de 0,414 e está localizada no noroeste do estado do Rio Grande do
Norte em uma região no domínio morfoclimático semi-árido. Isso imprime a
região condições naturais favoráveis ao cultivo de frutas em função da
fertilidade do solo, em contrapartida, a imprevisibilidade das chuvas poderia
inviabilizar a produção, por essa razão o pólo apresenta dependência de
recursos hídricos para manter a estrutura de produção posta.
O pólo está distribuído no entorno de Açu e de Mossoró, formando
duas subzonas que tendem a ser integradas em função da produção de frutas
irrigadas como maior força econômica desse espaço. Essas subzonas estão
disposta como a subzona de Mossoró composta por Mossoró: Apodi, Baraúna,
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Governador Dix-Sept Rosado, Serra do Mel, Areia Branca, Upanema e
Caraúbas, e a subzona do Açu, compreendendo os municípios de Açu,
Ipanguaçu, Carnaubais, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra, Pendências e Itajá.
Figura 02: Pólo Econômico Açu/Mossoró

Fonte: Gomes,2009. p. 12.

O desenvolvimento histórico de cada região também se deu de forma
diferenciada a sub-zona Mossoró as atividades de irrigação nascem por
intermédio da iniciativa privada, ganhando corpo a partir dos anos 60, com o
pioneirismo da MAISA .O desenvolvimento histórico da agricultura na subzona
do Açu pode ser subdividido em três fases. A primeira fase corresponde aos
primeiros registros históricos da agricultura de várzea indo até o ano de 1969.
Em seguida vai de 1969 até início dos anos 80 e caracterizou-se pela
introdução de algumas técnicas de irrigação, embora bastante incipientes. É na
terceira fase, a partir da segunda metade dos anos 80, que a atividade
econômica ligada à agricultura irrigada começa a apresentar dinamismo com a
construção da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves.
As

áreas

produtivas

da

fruticultura

do

estado

apresentam

características distintas em se tratando a dependência de recursos em se
tratando dos recursos hídricos em cada sub-zona apresenta aspectos
peculiares, a região de Mossoró, a captação é feita principalmente através de
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poços artesianos, sendo bastante onerosa em relação à perfuração e
manutenção. Já na subzona do Açu, o principal meio de captação d'água para
irrigação dos projetos frutícolas é através de canais ou diretamente do leito do
rio Piranhas-Açu, perenizado pela barragem Armando Ribeiro Gonçalves.
Nesse sentido percebe-se que o desenvolvimento da região e o crescimento
geométrico das relações comerciais se deram, sobretudo, em função da
estruturação dos recursos hídricos nos processos produtivos.
A partir dos anos 80, as propriedades do Vale do Açu passaram a ser
demandadas, especialmente, por grandes grupos econômicos, o que fez surgir
um valor de mercado de terras que até então não existiam. De acordo com
Gomes (2009) o processo se deu em função de alguns fatos: a inflação do
preço das terras no Vale e a exclusão de grande massa de pequenos
produtores, provocada pela especulação. Dessa forma a produção na região se
tornou ainda mais cara e assim a produção também ficou condicionada a
dependência de recursos financeiros, ocasionados pela concentração de
terras. Em contrapartida houve no Pólo Açu/Mossoró o incentivo fiscal através
de políticas governamentais que, segundo Gomes (2007) “tiveram participação
decisiva na consolidação da agricultura irrigada, através da isenção de
impostos, intervindo diretamente no mercado”. Isso favoreceu a participação de
empresas de maior porte.
Recentemente, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Estado, na região entre os Vales do Açu e os de Mossoró, serão
implantados programas de planejamento descentralizado do Estado dentro da
nova metodologia gerencial das políticas públicas. A iniciativa propõe a
construção de mecanismos mais eficientes de encaminhamento aos problemas
locais, isso vem a corroborar com a produção das frutas do estado apresentam
dificuldade logística em função da má condição da estrutura rodoviária do
estado e pela inoperância da estrutura do porto. Por essa razão boa parte das
frutas produzidas do estado com destino à exportação são escoadas pelo Porto
de Pecen (CE) e Suape (PE). Assim pode-se considerar a dependência de uma
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estrutura logística do estado, como um recurso relevante para o escoamento
da produção da região.
O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA FRUTICULTURA DO RN
No início dos anos 90 um fator de inovação na região produtora de
frutas irrigadas do Estado foi a inclusão de produtores familiares independentes
ou de áreas de assentamento de reforma agrária. A iniciativa foi favorecida,
visto que significativa parte desses produtores familiares vivenciou já haviam
trabalhado nas grandes empresas agroindustriais que se constituíram como
pioneiras da produção irrigada de frutas da região, logo estavam familiarizadas
com a tecnologia da produção irrigada; por outro lado, a inserção dos
agricultores familiares deu-se também via "integração da produção" desse
segmento com as grandes empresas da região como a MAISA, hoje NOLEM,
FAMOSA e a FINOBRASA.
A integração parcial do processo produtivos com pequenos produtores
não se deu de forma efetiva visto que a maioria deles não tinha condições de
produzir as frutas com o mesmo padrão e mecanismos qualitativos que lhes
permitissem vendar a produção a essas empresas maiores, algumas
cooperativas, no entanto, conseguem continuar operando por apresentar as
características exigidas pelas empresas.
É diante dessas circusntâncias que o Estado é o maior exportador de
frutas do país e o principal pólo de produção de melões e castanhas.
Levantamento do Instituto Brasileiro de Frutas (Ibraf) demosntra que, de 204,5
mil toneladas de melão exportadas pelo país em 2007, 138,3 mil foram
produzidas em território potiguar (67,6% do total). O Estado também tem
participação significativa nas vendas externas de banana (41%), mamão (24%),
melancia (50,6%) e manga (6,15%). De acordo com dados Secex, em 2007 os
embarques de melões do Estado tiveram incremento de 19,46% em volume,
para 138,39 mil toneladas, e de 46,6% em receita, para US$ 85,196 milhões.
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Atualmente, mais de 80% das 220 mil toneladas de melão (principal
produto da fruticultura irrigada potiguar) são destinadas ao exterior. O mercado
interno, embora tenha recebido mais frutas depois que o câmbio começou a
ficar desfavorável para os produtores, ainda não é interessante, porque
consome muito pouco. Assim, para não perder espaço no mercado
internacional, restam as alternativas como investimento em pesquisa,
produtividade, e requerer melhor infra-estrutura para o transporte da
mercadoria.
A história do setor fruticultor potiguar revela uma série de variáveis que
constitui o que hoje é representado pelo Pólo Açu/Mossoró. Seja pelas
condições naturais, pela iniciativa governamental ou pela postura dos grandes
e médios investidores o pólo hoje representa uma das regiões mais ricas do
estado de uma estrutura industrial.
O conjunto de fatores intervenientes levou a fruticultura ser líder na
pauta de exportação do estado do Rio Grande do Norte. E o fator
preponderante para que o setor fosse visto em escala internacional foi chegada
msssica de investidores de médio e de grande porte, isso permitiu que a
estrutura de produção fosse profissionalizada atendendo as exigências de
padrões internacionais.
Embora o RN exporte frutas hoje para mercados bastante exigentes
como Estados Unidos e União Européia pode-se considerar, o processo de
internacionalização do setor ainda bastante incipiente diante do que se
estabelece pelas teorias comportamentais de internacionalização. Apesar da
exportação ser o primeiro estágio do processo de internacionalização de
empresas e sendo essa principal atividade realizadas pelas empresas de
fruticultura do estado, vale a pena frisar que essas exportações ocorrem de
forma perene e é responsável por 80% da demanda comercializada. O
mercado interno atualmente não tem condições de consumir toda a produção
das empresas do setor e por essa razão, em função dessa dependência
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comercial, as empresas de fruticultura tendem a desenvolver cada vez mais
suas relações com o mercado internacional.
Do ponto de vista das teorias econômicas da internacionalização o
aperfeiçoamento no mercado internacional por parte dessas empresas se
justifica pelo fato de que mesmo com a desvantagens ocasionada pela
desvalorização da moeda brasileira e pela oscilação comercial o mercado
internacional continua sendo o mais vantajoso, além de que o desenvolvimento
das relações comerciais internacionais poderá oportunizar novas estruturas
organizacionais que permitam ao setor avançar no processo efetivo
internacionalização.
Diante disso pode-se considerar o processo de internacionalização do
estado ocasionado pela necessidade de escoamento da produção em
mercados mais competitivos. Além disso, percebe-se condições econômicas
favoráveis ao amadurecimento das relações comerciais no mercado externos
demonstrando, portanto que embora o setor esteja ainda no primeiro estágio do
processo de internacionalização está fase já apresenta características de
maturação como o volume e a freqüência dos negócios internacionais.
Assim, os dados podem se confirmar através dos dados da Secex que
apresenta a progressão dos negócios internacionais do país e do RN nos
últimos quatro anos.Observa-se, portanto que o setor tem apresentado
destaque em relação ao volume de negócios isso se justifica pelas estratégias
adotadas pelas empresas exportadoras e pela boa aceitação do produto no
mercado internacional. Para tanto foram desenvolvidas questões que
traduzissem o desenvolvimento da empresa ao longo dos anos com vistas ao
mercado internacional.Essas questões serviram como base para que as
informações fossem averiguadas e interpretadas, tornando possível a
identificação de etapas e eventos críticos no processo de formação de
estratégias internacionais da empresa. É válido ressaltar que tais fases foram
construídas principalmente a partir das informações obtidas nas entrevistas e
na análise de documentos públicos.
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A Finobrasa é uma empresa que ingressou no mercado em 1998 mas
já surgiu com um legado significativo visto que pertence ao grupo Vicunha que
é um grupo nacional e iniciou suas atividades no Rio Grande do Norte através
do cultivo do algodão. Em função da praga do bicudo a empresa teve que
encerrar suas atividades nos anos 80 só e no final da década de 90 surge um
novo empreendimento que é a atual Finobrasa, empresa de fruticultura
direcionada principalmente para a produção de manga e mamão as três
dinâmicas distintas ocorreram para a reestruturação produtiva e recomposição
da base econômica e social.
A Finobrasa está entre os cinco maiores exportadores de manga do
país sendo o maior exportador do estado. Atualmente a empresa emprega na
entressafra 300 funcionários e em períodos de safra chega a empregar 900
trabalhadores. Para a região do Vale do Açu onde está localizada isso
representa uma importância significativa para o desenvolvimento e para
economia da região.
Tendo como perspectiva o pólo Açu/Mossoró entende-se que o
ingresso no mercado internacional se deu em função de alguns aspectos
norteadores: a) as transformações decorrentes do processo de globalização da
economia, em especial da agricultura e da alimentação, com o surgimento das
cadeias de suprimento internacionais de produtos frescos de alta qualidade que
viabilizaram a inserção da região no mercado internacional; b) os investimentos
públicos e privados na irrigação, impulsionando o desenvolvimento do pólo; e
c) a capacidade da iniciativa privada em se apropriar de incentivos do governo
e de construir margens de apoio aos negócios fomentando, assim, a economia
local.
Nesse sentido identifica-se a importância em compreender a dinâmica
da evolução que envolveu a fruticultura irrigada, com foco na exportação, para
que o entendimento do processo de internacionalização da empresa Finobrasa,
atendendo, dessa maneira, aos objetivos desta investigação.
Atualmente, o mercado da manga, melão e banana são os principais
produtos cultivados pelas empresas exportadoras na região e se destaca
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internacionalmente sendo o maior exportador de melão do país e está entre os
cinco maiores exportadores de manga
No mercado importador de mangas, é possível dividí-lo em dois
principais blocos: o americano, representado pelos Estados Unidos, e o
europeu. Este último bloco importa a fruta proveniente de diferentes países, em
meses específicos que leva a Europa a estar relativamente abastecida durante
o ano todo, dado o aproveitamento dos exportadores das chamadas "janelas de
exportação" ou “janelas de mercado”.
Nesse mercado a penetração mais forte do Brasil ocorre durante os
meses de agosto, setembro e outubro ao passo que para os Estados Unidos, o
México é o principal fornecedor, abastecendo entre os meses de fevereiro e
agosto visto que logisticamente a produção mexicana leva vantagens
significativas já seu custo é reduzido pela proximidade entre os países.
O Brasil dispõe a fruta no mercado americano entre os meses de
agosto e novembro, período anterior em que se abastece também da manga
equatoriana e peruana. Ainda com relação ao mercado norte-americano, é
válido registrar que até 5 (cinco) anos atrás, o Brasil somente exportava manga
de setembro em diante; o que ocorreu, portanto foi um alargamento da janela,
incremento das oportunidades de negócio e estímulo à atividade produtora
(OLIVEIRA, 2008).
Nas décadas de 80 e 90, houve uma maior liderança do setor privado,
mediante a organização dos empresários, motivados pela necessidade de
competição nos mercados nacionais e internacionais, que passou a pressionar
o Governo pela ampliação dessa infra-estrutura. O grupo Vicunha já
apresentava competitividade no mercado internacional através dos produtos
que comercializava no mercado externo, sobretudo na linha têxtil. Nesse
sentido

a

Finobrasa

surgiu

em

condições

bastante

favoráveis

ao

desenvolvimento de estratégias internacionais Dessa forma, através do
relacionamento do grupo a empresa não teve maiores dificuldades em inserir
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seu produto no comércio internacional. Outro aspecto motivador a iniciativa foi
vantagem cambial que o Brasil apresentava a época. Em 1998 e 1999 a
relação era de praticamente um real para quatro dólares. Além disso, para o
grupo Vicunha o surgimento da atividade de fruticultura aliada à exportação foi
também uma estratégia de pulverização do risco de atividade e de investimento
O mercado fruticultor do Rio Grande do Norte efetivamente marcado
por uma recomposição da agricultura em área irrigada (de forma mais significa
nos anos 90); em particular, assistiu-se a uma dinâmica de especialização
regional na fruticultura.Em seguida teve início um processo de substituição e
especialização pelas fruteiras perenes, a exemplo da manga, da banana, do
melão e da banana.
Apesar do desenvolvimento maciço da região nas duas últimas
décadas e do volume de recursos significativo gerado pela atividade de
fruticultura, observa-se que as estruturas rodoviárias e portuárias não
favorecem o escoamento logístico das mercadorias. Por essa razão boa parte
das frutas aqui produzidas é escoada pelos portos de Pessen (CE) e Suape
(PE).
As atividades comerciais são apoiadas pelo estabelecimento de
instituições voltadas para capacitação de mão-de-obra, assistência técnica e
extensão rural. Esse novo desenho estrutural e de capacitação profissional
identificado na realidade das empresas fruticultura se traduz em dois aspectos:
a) na necessidade de desenvolver produtos de qualidade compatível aos seus
mercados consumidores visto que os Estados Unidos e União Européia são
mercados de perfis bastante exigentes; e b) a identificação da dependência de
recursos para que assim empresas pudessem enfim atender o mercado de
forma competitiva.
Segundo Oliveira (2008) o sucesso da agricultura irrigada foi motivado,
também, pelos incentivos de créditos e fiscais criados a partir da década de 80,
por meio do FINOR, BNB, PROINER e FNE.
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Existem muitas fontes de vantagens para as empresas situadas
naquela região, estão a localização privilegiada e a exploração das
características decorrentes dessa localização nas janelas de exportação do
mercado internacional. Essas janelas consistem em um período em que a
oferta mundial da fruta cai e as oportunidades são mais evidentes para o país.
De acordo com o Sr Max Aquino, gerente de exportação a Finobrasa, é
possível estimular o afloramento das frutas durante os 12 (doze) meses do ano,
graças ao desenvolvimento tecnológico que consiste no “estresse” da planta
através da inserção de sal na raiz tornando o ambiente hipertônico e
promovendo maior produção. Isso, no entanto pode ocasionar a diminuição da
vida útil da planta.
Em consonância com os objetivos geral e específicos dessa pesquisa,
ainda que estes sejam tratados com mais profundidade nas próximas seções,
procurou-se identificar qual o trade-off entre os fatores externos e internos às
empresas no sucesso das atividades internacionais.
O segmento de uma forma geral decorre da percepção de que a
agricultura carrega uma sensibilidade muito maior aos fatores externos do que
outras indústrias; as empresas estão susceptíveis a uma série de interferências
do ambiente, sejam elas climáticas, governamentais, econômicas ou ecológicas
(OLIVEIRA, 2008).
As dificuldades vivenciadas pelos produtores de manga estão
associadas também ao fato de os consumidores não conhecerem bem o
produto, por se tratar de uma fruta exótica. O crescimento da comercialização
internacional, sob a perspectiva dos entrevistados, tem como empecilho: 1) a
questão do consumo; 2) a ausência efetiva da exploração da marca "Brasil" e
das complementaridades entre os produtos tropicais brasileiros. Assim
consideram-se condições de comercialização não são as ideais, em função de
dificuldades logísticas, da própria agregação de valor, embalagem dentre
outros.
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A empresa revela que nos últimos anos as dificuldades aumentaram
bastante em função das chuvas, do câmbio, dos preços de venda que caíram e
dos insumos e custos de mão-de-obra que cresceram. Essa é uma dificuldade
que a região parece ainda estar enfrentando, muito embora o volume de
exportação continue crescente. As exigências norte-americanas nos últimos
anos influenciaram bastante o padrão de produção, promovendo a melhoria da
qualidade na região com as Certificações continuamente exigidas.
Uma das principais dificuldades observada pela empresa ao ingressar
no mercado internacional foi conseguir atingir o nível de qualidade almejada
pelo mercado consumidor. Essa dificuldade, no entanto pode ser entendida
como a “ponta do ice-berg” já empresa ainda não apresentava as condições
estruturais adequadas para manter um padrão de qualidade aceitável
A necessidade de adaptação a tais exigências foi decisiva para as
decisões de investimentos e o aporte de recursos feitos pelas empresas nos
últimos anos. Nesse sentido, a qualidade e preocupação fitossanitária,
especialmente para os Estados Unidos e também para a Europa são fontes de
estudos constantes, dadas as exigências dos mercados.
O atual padrão de formação de estratégia da região em muito
acompanhou a evolução da fruticultura irrigada nos últimos 20 anos e
apresenta-se uniforme apenas entre as grandes empresas detentoras de
recursos e capacidade tecnológica, muito embora existam diferenças entre seu
desempenho.
Oliveira (2008) sugere que deva ser realizado um trabalho de base para
unir os produtores, visando, principalmente, administrar o calendário de
produção das frutas para maximizar a utilização do transporte aéreo, reduzindo
o valor do frete e estabilizando a oferta, além de promover o melhor
aproveitamento das janelas de exportação.
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4.3. AS ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA FINOBRASA
Segundos os preceitos teóricos de Pettigrew (1985) sobre a
importância da compreensão dinâmica dos processos de estratégia na medida
em que eles se desenvolvem , especificamente, a quanto à internacionalização
das empresas, a trajetória da empresa foi subdividida em 4 (quatro) fases, de
acordo com os eventos e/ou episódios mais marcantes vividos, conforme
evidenciado ao longo das entrevistas.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
fase 01
fase 02

2006 2007 2008 2009
fase 03
fase 04

Através das alianças estratégicas desenvolvidas pelo Grupo Vicunha a
empresa teve condições diferenciadas em se inserir no mercado internacional,
além disso, a venda através de janelas de mercado e a crescente demanda
internacional pelo produto permitiram que a empresa tivesse sua produção
totalmente direcionada para o mercado internacional.
As principais estratégias para o alcance do mercado internacional foi o
desenvolvimento de um produto de maior aceitação do mercado, de maior
qualidade. Isso só foi possível através do desenvolvimento de estrutura
produtiva e capacitação profissional.
Existiram 04 grandes marcos na breve história da empresa que lhe
permitiu obter bons resultados no mercado internacional: Em 2001 foi edificado
um packin-house, que é uma estrutura necessária ao armazenamento e
controle da qualidade dos frutos. Em 2006 foi implantada uma política interna
direcionada a qualidade do produto um processo de auto-inspeção das
operações desde o cultivo até a embalagem do fruto. Em 2006 foi instalado
módulos do ERP utilizados pelo grupo Vicunha direcionados para o controle
financeiro e contábil da Fibobrasa e recentemente em 2008 a empresa passa
operar com módulos de controle da produção através do ERP já customizados
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a produção de mangas e mamão. Embora a empresa esteja focada na
produção de frutas tropicais, com a finalidade desenvolver o solo a empresa
volta a produzir algodão em 2008 no Rio Grande do Norte.

FASE 1: INGRESSO NO MERCADO E DECISÃO PELO COMERCIO
INTERNACIONAL (1998 – 2001)

A empresa foco desta investigação tem o perfil exportador já a partir do
início das suas atividades; é caracteristicamente born global (ROCHA 2002).
empresa Finobrasa surgiu com o propósito de alcançar uma oportunidade de
mercado direcionada pela condição cambial vigente a época e pala
necessidade de pulverização do risco comercial dos negócios do Grupo.
Assim, seus produtos são plenamente voltados para o mercado
internacional, a exceção daqueles que não atingem o padrão de qualidade
esperado pelo público externo (refugo); registra-se que essas ações estão de
acordo com a prática das demais empresas de maior porte situadas na região
do pólo Açu/Mossoró.
A iniciativa foi considerada pelos gestores ousada, mas em função do
perfil estratégico apresentado ao longo dos anos pelo Grupo o projeto foi
considerado um risco calculado. Fatores como preço da terra e incentivos
fiscais contaram de forma significa para decisão em cultivar frutas na região,
isso causou mais tarde uma especulação dos preços das terras localizadas no
pólo.
No início da trajetória da empresa, seu foco era voltado basicamente à
comercialização de manga para o mercado externo, mediante a compra junto
aos produtores locais. No entanto se observou que era necessário desenvolver
competências, angariar recursos e promover o entendimento da dinâmica na
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qual se desenvolviam as transações comerciais estrangeiras na indústria da
fruticultura. No primeiro ano de operações a empresa já realizou a sua primeira
exportação. A União Européia e Estada Unidos foram escolhidos como os dois
destinos mais rentáveis e competitivos, já que logisticamente as operações
realizadas com margens de lucro significativas.
O nível de mudança gerada para empresa em função da atividade foi
estrutural. Houve a necessidade de uma reengenharia do processo produtivo
aliado a capacitação profissional e um desenvolvimento da carteira. Atualmente
tudo que é produzido pela Finobrasa tem demanda externa, diante disso para
os gestores o desenvolvimento da carteira implica não só o crescimento do
número de clientes, mas, principalmente a venda sistemática e perene,
atualmente a Finobrasa conta com 12 clientes regulares.
A princípio a empresa operava utilizando agentes no mercado
internacional que foram contratados através das relações comerciais na linha
têxtil do grupo. Atualmente poucas operações são realizadas através de
agentes, visto que ao longo dos anos a empresa conseguiu desenvolver uma
certeira que lhe permite fazer exportação direta e sistemática. De acordo com a
escola de Upsala, embora a empresa ainda esteja no primeiro estágio do
processo de internacionalização é possível observar um desenvolvimento
gradual das estratégias em função dos negócios que vêm sendo realizado de
forma direta.
A área do Vale do Açu é uma das mais antigas na produção de manga
e seu desenvolvimento no comercio internacional preencheu um gap na janela
de exportação até então intocável pelos demais competidores, como o México,
Peru, Equador ou Israel. Além disso, a empresa continua produzindo mamão
papaia em pequenas quantidades para o mercado externos vislumbrando
inserir sua exportação em uma dessas janelas.
FASE 2:

DESENVOLVIMENTOS

QUALIDADE (2001 – 2006)

DE ESTRUTURAS E PADRÃO

DE
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Pode-se destacar como as mudanças mais significativas no processo
produtivos da empresa o seguinte marcos. Em 2001 foi edificado um packinhouse, que é uma estrutura necessária ao armazenamento e controle da
qualidade dos frutos. Em 2006 foi implantada uma política interna direcionada a
qualidade do produto um processo de auto-inspeção das operações desde o
cultivo até a embalagem do fruto. Em 2006 foi instalado módulos do ERP
utilizados pelo grupo Vicunha direcionados para o controle financeiro e contábil
da Fibobrasa e recentemente em 2008 a empresa passa operar com módulos
de controle da produção através do ERP já customizados a produção de
mangas e mamão. Embora a empresa esteja focada na produção de frutas
tropicais, com a finalidade desenvolverem o solo a empresa volta a produzir
algodão em 2008 no Rio Grande do Norte.
O início das exportações a partir da produção própria do Grupo Vicunha
foi marcado por intenso oportunismo, mais fortemente presente a partir desta
segunda fase. Com a manga, a empresa assumiu um papel diferenciado
daquele desenvolvido com o melão: provocar a participação da fruta brasileira
no mercado consumidor estrangeiro, inicialmente europeu, bem como ampliar o
conhecimento desse mercado acerca da fruta, até então considerado um
produto exótico.
Se a iniciava uma árdua tarefa para incremento dessa produtividade,
levando a empresa a alcançar seu primeiro objetivo: ter efetivamente um
cliente, o que naturalmente provocou um aumento na área produtiva,
investimento tecnológico e maior produção por área para acompanhar a
dinâmica do novo mercado.
Um ponto significativo para a trajetória da empresa ocorreu no final de
2000, quando houve o início, ainda tímido, das operações de exportação para
os Estados Unidos, surgindo uma oportunidade ímpar de negócios. Em 2001 foi
edificado um packin-house, estrutura necessária ao armazenamento e controle
da qualidade dos frutos isso oportunizou a empresa a realizar um controle
significativo da produção e

obter percentuais

expressivos

(96%)

de
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aproveitamento do fruto produzido. Dessa forma a empresa obteve melhores
condições de enfrentar as barreiras fitossanitárias do mercado americano.
Atualmente existe um inspetor que trabalha diretamente na analise de controle
de qualidade do produto exportado.
Esta fase é marcada por eventos de adaptação, ampliação das áreas,
conhecimento preliminar do mercado e estabelecimento de parcerias no
ambiente internacional e de desenvolvimento da estrutura produtiva para
prospecção de novos negócios.
FASE 03: DESENVOLVIMENTO INFORMACIONAL E AMPILAÇÃO DOS
NEGÓCIOS (2006-2008)
Em 2006, a empresa volta o seu olhar para dentro da empresa. Sentiuse a necessidade de se padronizar os meios de produção não só para alcance
de certificações demandadas por alguns clientes, mas também para
desenvolver uma política de qualidade e de eficiência operacional, pois através
dessa perspectiva a empresa teria condições de desenvolver competências
administrativas que lhe conferisse competitividade estratégica (PORTER,
1989).
Estimulada pelo padrão de eficiência e informacional do grupo Vicunha
a Finobrasa passa a adotar módulo financeiro do ERP do Grupo têxtil a fim de
indexar as informações contábeis e financeiras de forma centralizada ao grupo.
Nessa implantação a empresa sentiu algumas dificuldades em função dos
padrões do sistema. Embora pertençam ao mesmo grupo a empresa têxtil e a
de fruticultura apresentam denominações contábeis e produtivas distintas e
isso causou a principio uma certa discordância de informações. Ainda em 2006
foi implantada uma política interna direcionada a qualidade do produto um
processo de auto-inspeção das operações desde o cultivo até a embalagem do
fruto.
Diante de uma maior expressão internacional e incremento na
produtividade, a empresa encaminha-se para um estágio em que os pedidos
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começam a vir dos clientes no exterior demarcando o fim da fase mais
oportunista e das ações por meio da tentativa e do erro, típicas do aprendizado
inicial em sua trajetória.
Em paralelo a reforma informacional da empresa foram desenvolvidas
estratégias de consolidação dos negócios internacionais através de vendas
regulares de produtos. Começava assim a consolidação da carteira de clientes
da empresa que até então contava com seis clientes regulares. As redes de
relacionamento estavam melhor estruturadas e era possível melhor planejar a
safra, as expectativas de receita e as necessidades de investimento.
Diante desse quadro, a empresa começou a intensificar a busca dos
seus diferenciais competitivos por meio de novas estratégias e visão de
negócios. A participação em feiras, investimento no packinhouse e na marca
passaram a fazer parte do cotidiano da Finobrasa.
A estruturação informacional aliada a política de qualidade conferiu a
empresa condições de agregar valor ao produto da empresa bem como aos
negócios de uma forma geral, assim a empresa ultrapassava a barreira da
eficiência operacional para a estratégia competitiva.
De acordo com o gerente de exportação, o objetivo atual da empresa
era em desenvolver negócios regulares, mais que, desenvolver uma carteira
volumosa a empresa buscava estabelecer relacionamento com clientes de
forma perene.
O Gerente explicou ainda que a princípio houve o interesse de se
expandir novos mercados como Japão e China, mas observou-se que custo
logístico em realizar essas operações inviabilizariam as operações. Isso se
justifica não só pelo custo de transporte da mercadoria, mas também por se
tratar de produtos perecíveis que poderiam chegar ao destino com baixa
qualidade.
Dentre os entraves e as dificuldades que necessitariam ser vencidas à
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época, ao final desta terceira fase, para impulsionar o volume de exportações
de manga, os quais se destacam: 1) tributos na produção e comercialização; 2)
endividamento do setor; 3) barreiras internacionais e riscos fitossanitários; 4)
parcerias entre o governo e iniciativa privada; e 5) custos de exportação, como
frete, armazenagem e seguro afirma o gerente administrativo.
Dando continuidade à descrição das fases e eventos que compuseram
a trajetória internacional Finobrasa, observam-se mudanças pelas quais a
empresa passou para adaptar-se às demandas do mercado e necessidades
internas de organização, bem como a forte influência do clima nas estratégias
da fruticultura e da empresa.
FASE 04: REESTRUTURAÇÃO E A BUSCA PELA EXCELENCIA (2008-2009)
Esta fase é fortemente orientada por um período de evolução da
empresa, a partir da aprendizagem vivenciada nos anos anteriores, quanto às
técnicas de produção e gestão empresarial. Foi ainda uma fase de investimento
e preparação para o contorno dificuldades climáticas enfrentadas no anos 2008
e 2009.
Diante da necessidade de incrementar os ajustes informacionais da
empresa em 2008 a Finobrasa passa os módulos de controle da produção
através do ERP já customizados a produção de mangas e mamão. Isso fez
com que a empresa tivesse maior controle não só financeiro e também
produtivo como comenta o Sr. Max Aquino: “com o controle mais apurado
temos condições de realizar o rastreamento de cada lote”. O rastreamento
abordado pelo gerente de exportação consiste no controle de todo fluxo
produtivo até a chegada do destino final, em caso de alguma avaria em
determinado lote, a empresa terá condições de saber quantos lotes pode ter
sido prejudicado em função do acompanhamento dos fatores intervenientes no
processo

de

produção
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e
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A capacitação profissional foi outro aspecto importante consolidado
nessa fase da empresa foram contratados uma equipe para engenharia
agrícola e um consultor de logística, que é responsável pelas reservas, pela
liberação das cargas e pelos estoques.
.

A grande dificuldade enfrentada atualmente pela empresa é o

fator climático, pois uma das grandes vantagens competitivas inerentes as
empresas produtoras de frutas do pólo Açu/Mossoró e do Nordeste de uma
forma geral é a previsibilidade das condições climáticas, pois isso permite que
a empresa possa prever volumes de vendas e por conseqüência de
faturamento.
Os anos 2007, 2008 e 2009 a clima têm apresentado mudança
caracterizada por excesso de chuvas. O mamão, por exemplo, tem sido um
fruto de baixa qualidade e insuficiente atender demanda, a manga, no entanto
por se tratar de uma planta muito resistente não apresenta grandes impactos,
afirma Sr. Max Aquino. Ao longo desta fase, gradativamente a empresa investiu
em

novas

variedades

de

manga,

por

uma

questão

essencialmente

mercadológica. O ano de 2009, o último de análise ao longo do processo de
formação de estratégias internacionais a Finobrasa nesta pesquisa, foi
marcado ainda comprometimento da produção, como citado, mais fortemente
presente no primeiro semestre.
SÍNTESE DA FORMAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS INTERNACIONAIS DA
FINOBRASA
Considera-se o padrão de formação de estratégias internacionais da
Finobrasa se mantém constante e gradual e apoiou a decisão inicial pela
internacionalização, principalmente associadas às questões climáticas, políticas
ou macroeconômicas.
Observou-se que gradualmente a empresa aprimorou a capacitação de
seus profissionais e por conseqüência profissionalizou os processos de suas
atividades. Poucos foram, portanto, os pontos de ruptura; as mudanças foram
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implementadas de maneira gradativa. . Entende-se que isto se deve identidade
cultural de pioneirismo, qualidade, competitividade e inovação em que a
empresa se encontra; as necessidades de mudança são compartilhadas por
aqueles que formam a empresa e principalmente alavancados pelas diretrizes
empenhadas pelo Grupo Vicunha
A ruptura, enquanto invalidação das práticas anteriores e substituição
destas por formas inteiramente novas foi de fato percebida na trajetória da
empresa a partir de 2001 e de forma mais expressiva em 2006, cujas
atribuições se deram em aspetos estruturais da empresa. As mudanças foram
frutos da conseqüência natural de crescimento e expansão das operações
internacionais que demandavam uma adaptação dos meios de produção
adequados a demanda externa.
Em 1998, ano de fundação da empresa, percebeu-se a forte influência
da implantação dos projetos de irrigação e dos agentes externos para que a
decisão inicial da internacionalização fosse tomada, a taxa cambial e o
aumento da demanda por produtos exóticos foram favoráveis as estratégias do
grupo Vicunha, de maneira geral, deliberadas, orientadas pela intenção de
ganho de competência no mercado internacional com o comércio de perecíveis.
Diversos foram os eventos e episódios marcantes na terceira fase da
trajetória da empresa. Primeiramente, deu-se o início efetivo das exportações
para os Estados Unidos. Isso exigiu do Grupo um investimento em tecnologia
para adequar o processo produtivo às exigências fitossanitárias do novo
mercado, reforçando os pilares da empresa em qualidade e produtividade. A
partir de então, era preciso desenvolver novas competências empresariais,
reforçar o poder de recursos e preparar seu modelo de gestão para atuar de
novas

formas,

mais

agressivas

comercialmente,

mais

dinâmicas

e

profissionalizadas, aliado a isso, o contexto externo macroeconômico.
O profissionalismo empresarial ditou as regras às empresas do pólo
Açu/Mossoró e puderam-se perceber os aspectos favoráveis da condução da
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atividade exportadora bem como as deficiências provenientes da dependência
de recursos. O planejamento de produção nos últimos três anos não é mais o
mesmo tendo em vista a vulnerabilidade da atividade às suas intempéries: as
fortes chuvas, associadas à ausência de apoio governamental, fizeram com
que vários produtores fechassem as portas.
Como enfatizado anteriormente, esta investigação está pautada na
orientação de Pettigrew (1985) para o estudo do processo de formação das
estratégias nas empresas e seus momentos de mudança vivenciados ao longo
do tempo. Por esta razão, foram categorizados e sintetizados as fases da
trajetória da empresa de acordo com a dimensão de conteúdo e seus
respectivos processos e contexto. As dimensões mais relevantes para cada
fase estão em destaque no estilo sombreado. Contudo, vale ressaltar que,
corroborando

com

o

argumento

desse

autor,

as

três

dimensões

simultaneamente fizeram parte de toda a trajetória da empresa; tais destaques
foram atribuídos àquelas que originaram a mudança ou se sobrepuseram às
demais em cada fase específica.
4.4. ANÁLISE DA CONVERGENCIA TEÓRICA DOS RESULTADOS
EMPIRICOS
Após a descrição das fases que constituíram o processo de formação
de estratégias internacionais da Finobrasa, esta seção tem como objetivo
promover a análise dos resultados sob as perspectivas teóricas discutidas
estratégias internacionais inferidas a partir dos resultados coletados nesta
investigação.
A fundamentação teórica desta pesquisa enfatiza a categorização da
formação das estratégias competitivas em deliberadas, emergentes ou em uma
possível combinação ressalta-se a importância desta discussão para que os
objetivos da investigação sejam alcançados.
Defende-se, a partir do estudo sobre os conceitos, que a teoria de
Uppsala

é

caracteristicamente

emergente;

seus

pilares

pautados

na
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aprendizagem, no gradualismo e em passos de natureza incremental indicam
esta tendência, ao passo que o modelo de estratégias competitivas de Porter
(1989) quando dispõe ao ambiente nacional a tarefa de preparar suas
empresas para competição internacional.
Ainda sob essa perspectiva, entende-se que teoria da dependência de
recursos tangencia dois extremos, uma vez que defende que a empresa obteve
acesso a recursos escassos estimulados por negócios internacionais, como
know-how e tecnologia devam ser pretendidos pelas empresas a fim de
alcançar condições de vantagens sustentáveis, muito embora não possa ser
sistematizado seu desenvolvimento e manutenção oriundos necessariamente
de operações fora do país.
Diante disso, faz-se necessário compreender a natureza do processo
de formação de estratégias competitivas da empresa, bem como identificar se,
em momentos específicos, houve maior tendência para as perspectivas
emergentes

e/ou

deliberadas,

associando-os

aos

modelos

de

internacionalização aqui utilizados.
A primeira fase da empresa é marcada por uma orientação tipicamente
deliberada, especialmente quanto e decisão em instituir a empresa reutilizando
as áreas agricultáveis, outrora destinadas ao cultivo do algodão. Ainda assim,
percebe-se que a empresa, ao longo de sua trajetória, passou por períodos
claros de transição entre a perspectiva emergente do processo de formação de
estratégias.
Na segunda fase, infere-se que a empresa seguia um período de
desenvolvimento estrutural para o desenvolvimento de ativos importantes como
os de tecnologia, know-how e desenvolvimento da experiência, isso custou
alguns envios de containeres foram do padrão, mas a medida que foi se
profissionalizando a produção a empresa teve condições de realizar operações
mais rentáveis com menores margens de erro. Assim, ao fazer uso de
ferramentas de planejamento e estabelecimento de metas organizacionais e
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individuais a empresa evoluiu abrindo mão de decisões intuitivas para
sistematizar o processo.O resultado se deu como conseqüência dos esforços
de comercialização e da eficácia do planejamento.
Por esta razão, não deixa de fazer parte da realidade da empresa,
questões referentes à aprendizagem e às tentativas e erros, típicos das
estratégias emergentes. A dificuldade de planejamento e a susceptibilidade às
questões climáticas impedem a sistematização de variáveis do ambiente
externo e a operacionalização das informações disponíveis. O resultado seria
então também atribuído à habilidade da empresa em adaptar-se às situações
não planejadas.
O padrão de formação de estratégias da Finobrasa, como citado na
seção anterior, apresenta-se constante e baseados em perspectiva patriarcal:
os líderes dispõem apenas de um controle parcial sobre os atores e demais
aspectos internos e externos em uma organização - deliberada em sua
perspectiva geral, apesar de emergentes em suas posições específicas, o que
corrobora com as propostas de Mintzberg (1998). Em outras palavras, é fato
para a empresa que nem os pressupostos do planejamento racional, nem o
aspecto puramente comportamental e processual proporcionam uma estratégia
eficaz. Esta realidade é típica na abordagem do incremento gradual busca de
novas tecnologias no desenvolvimento de parcerias com os próprios clientes.
A Finobrasa teve condições de ampliar sua carteira de cliente do
desenvolvimento de estruturas que permitiu que o produto tivesse maior
qualidade. A partir do momento em que a empresa passou a exportar para os
Estados Unidos foi investido em sistemas de seleção mais criterioso. Outro
aspecto importante foi a participação da empresa em feiras do segmentos em
outros países, isso permitiu realizar novas vendas e consolidar novos clientes.
A princípio a empresa comercializava através de um broker do Rio Grande do
Norte, hoje a empresa opta por negociar seus produtos de forma direta ou
através de brokers no exterior. Percebe-se no cerne a cultura organizacional, a
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abordagem do poder, a habilidade de negociação, o estabelecimento de
políticas de relacionamento com agentes externos e internos, entre outros.
Os limites da orientação central combinam deliberação e controle com
flexibilidade e aprendizagem; a margem da estratégia, portanto, é constituída
pelos valores continuamente perseguidos pelos líderes espelhados nas
diretrizes do Grupo Vicunha que oportunizaram as adaptações alcançadas
mediante a cultura organizacional, investimento em tecnologia, capacitação dos
profissionais internamente e em viagens nacionais e internacionais.
Os

resultados

encontrados

nesta

pesquisa

são

fortemente

influenciados por tais escolhas e condições. O contexto externo continuamente
esteve presente, moldando inclusive as decisões dos dirigentes; estes, por sua
vez, não se tornaram um modelo de resposta ambiental, interferindo no meio
natural

mediante

o

investimento

em

tecnologia

de

produção

e

o

desenvolvimento de competências empresariais.
As escolhas gerenciais foram de certa forma, pautadas em pilares que
se permaneceram constantes ao longo do tempo, como se a dinamicidade
fosse promovida por valores presentes durante toda a trajetória da empresa,
quais sejam inovação, qualidade, produtividade e expansão internacional. A
empresa ingressou no mercado formal com o intuito realizar negócios com o
mercado internacional, nesse sentido pode-se considerar que o processo de
internacionalização foi o responsável pelo crescimento e pelos bons resultados
da empresa.
Ainda que a trajetória da empresa tenha se mantido em constante
crescimento, em um tipo de evolução gradual pautada em princípios e valores
disseminados pelo Grupo Vicunha, e, ainda que os pontos de ruptura ou saltos
para novos estados não sejam, de maneira geral, evidenciados, de acordo com
Mintzberg (1998), o caráter da pesquisa faz com que conceitos como processo
de formação de estratégia e mudança estejam fortemente associados, mesmo
que esta esteja ligada à seqüência de eventos incrementais a partir de uma
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estratégia ampla. Percebe-se que houve pequenas modificações em partes da
organização e nas redes internas e externas, conforme o pensamento de Root
(1994).
A idéia de que a mudança na empresa foi evolucionária e progressiva
ficou ainda mais evidente nos últimos anos, a partir da experiência com a
reestruturação informacional, para adaptar a empresa às imposições externas.
Acerca das estratégias utilizadas, ressalta-se que o modo de entrada
predominante da fruticultura do Açu/Mossoró no mercado internacional é a
exportação, corroborando com o argumento de Rocha (2002), para países com
baixos níveis de internacionalização. Esse gradualismo, fortemente defendido
pelos pensadores da Escola Nórdica de Uppsala (ver, por exemplo:
JOHANSON; VAHLNE, 1977, ANDERSSON; JOHANSON; VAHLNE, 1997;
JOHANSON, 2000) fez-se presente na evolução das estratégias internacionais
da região
A

Finobrasa

segue

a

estratégia

internacional

que

trata

do

desenvolvimento de produtos no país de origem para introdução posterior no
mercado

externo,

explorando

capacidades

de

aprendizado

e

de

relacionamento. Essa abordagem é típica das atividades de exportação e,
mais, típica daquelas relacionadas ao agronegócio. Portanto, o modo de
entrada mais representativo, dentre aqueles apresentados na literatura (ROOT,
1994) é a exportação.
Dentre as quatro categorias de influência do desempenho exportador
em empresas brasileiras (ROCHA; 2002), percebe-se que as características
dos dirigentes (suas principais motivações, percepções e especificidades
pessoais) e as características intrínsecas da empresa (estrutura organizacional,
pessoas, processos, cultura ou seu conjunto único de recursos) foram decisivas
para a recente trajetória da Finobrasa.
TEORIA

DE

FINOBRASA

UPSALA

E

AS

ESTRATÉGIAS

INTERNACIONAIS

DA
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O crescimento internacional das empresas está intimamente associado
à aquisição incremental e evolutiva do conhecimento e acúmulo de
experiências. Influenciados pelas idéias da Teoria de Uppsala (JOHANSON;
VAHLNE, 1977) destacam a empresa como unidade de análise, o papel da
aprendizagem organizacional e o comportamento adaptativo e gradativo do
comprometimento com o mercado externo. Diante disso propõe-se analisar os
dados coletados sob a luz dessa teoria, compreendendo o processo de
internacionalização da empresa.
As

teorias

que

assumem como

alicerce

as

perspectivas

do

comportamento organizacional defendem que as empresas são constituídas
por processos cumulativos de aprendizagem em uma complexa rede de
recursos, de competências e de relacionamento, aliados às incertezas e às
imperfeições das informações provenientes do novo mercado (OLIVEIRA,
2008). A literatura, o conhecimento baseada na experiência podem apenas ser
adquirido por meio de vivências pessoais nos ambiente internacional.
Para empresa a aprendizagem permitiu que fossem otimizados padrões
de estratégia bem sucedidos em vários momentos. Investiu-se em pesquisa em
outros países de forma a conhecer as principais aspirações do mercado
consumidor, além disso, a empresa tratou de conhecer as principais técnicas
de produção em estados onde a fruticultura já era desenvolvida de forma
profissionalizada.
Portanto, seja na área comercial e práticas de negócios, seja na área
técnica e de produção, o acúmulo de experiências internacionais e a sondagem
no ambiente fizeram com que as ações das empresas fossem redirecionadas.
O crescimento gradual e a aprendizagem emergente foram decisivos
para

o

desenvolvimento

das

estratégias

internacionais

da

empresa,

promovendo o desenvolvimento de competências de mercado, a partir da
experiência,

e

o

estabelecimento

de

parcerias.

Assim,

percebe-se

características emergente e típica entre os exemplos apresentados pela Escola
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Nórdica de Uppsala.
A empresa ao ingressar no mercado internacional buscava, alem de
pulverizar o risco dos investimentos do Grupo Vicunha, aproveitar a
oportunidade de crescimento rápido em função da rentabilidade do negócio
promovida pela taxa cambial do período. O foco foi sendo alterado através da
consolidação da atividade e pelo fato da taxa cambial passou a não ser tão
atrativa.
Deste modo, é possível confirmar que a aprendizagem em muito
contribuiu para as decisões de investimento da empresa. Algumas técnicas de
produção utilizadas foram aprendidas. Isso se refletiu, por exemplo, na
modernização do packing house, quanto às técnicas de triagem dos frutos ou
de embalagem.
Em síntese, a aprendizagem, apregoada pela Escola Nórdica
(JOHANSON; VAHLNE, 1997) fez parte das práticas bem sucedidas da
Finobrasa ao atender às demandas do mercado internacional, realizando em
conjunto

com

o

desenvolvimento

das

competências

empresariais,

o

aproveitamento da aprendizagem na empresa fez com que ela incrementasse a
atividade produtiva, conhecesse a concorrência e os clientes, ampliando assim
a eficácia das suas estratégias.

PERSPECTIVA GRADUAL DO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO
Partindo da premissa básica da Teoria de Uppsala, as empresas são
constituídas por processos cumulativos de aprendizagem; por esta razão, os
estágios do processo de internacionalização não poderiam ter base nas
estruturas deliberadas e planejadas da análise racional, mas em passos de
natureza incremental.
Diante do apresentado na descrição dos resultados e das inferências a

94

partir

da

análise

dos

dados,

o

processo

de

internacionalização

e

comprometimento das decisões e alocações de recursos na Finobrasa foi
considerado gradual e crescente, com poucos pontos de ruptura ou saltos para
novos estágios, corroborando com os argumentos de Mintzberg (1998).
Conforme visto, essa abordagem é típica do incrementalismo emergente do
processo de formação de estratégia e está presente na Escola Nórdica.
Na medida em que os clientes começaram a realizar operações
regulares, especialmente a partir da segunda fase do processo de formação de
estratégias internacionais, a empresa ampliou a área de produção e investiu de
forma mais expressiva em tecnologia para aumentar a produtividade,
demonstrando o comprometimento dos recursos mediante o crescimento da
atividade internacional. Na fase mais oportunista, a empresa valorizou
fortemente a expansão gradual no mercado internacional e isso impulsionou as
decisões de investimento tanto para aumentar a produtividade quanto para
alcançar novos mercados.
Alguns pontos específicos podem ser analisados, a luz dos conceitos
de internacionalização discutidos nessa teoria. A empresa fazendo uso de
modos de entrada como exportação indireta, presente nos preceitos de Root
(1994) no início das suas atividades, chegou a um dos níveis mais elevados do
comprometimento com a atividade internacional, mesmo ampliando o seu
comprometimento com o mercado internacional, representado por suas
atividades e alocação de recursos. O nível de internacionalização das
empresas tornou-se mais intenso; fazendo uso da exportação direta, identificase o pleno comprometimento com a atividade internacional, gradual ao longo do
tempo.
Diante disso, pode-se afirmar que esta dimensão da teoria proposta
pela Escola Nórdica foi fortemente percebida, ao longo do processo de
internacionalização da Finobrasa. Defende-se ainda que o gradualismo ainda é
presente no momento atual, uma vez empresa permanece, em seu caminho de
crescimento, expansão e exploração de novos mercados.
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A escolha dos mercados, para a Escola de Uppsala, seria pautada pela
percepção de distância cultural, iniciando-se a ação internacional pelos
mercados culturalmente mais próximos, representados pela comunhão dos
fatores que exercem influência no fluxo de informações entre os países,
fornecedores e hospedeiros, tais como diferenças na linguagem, cultura,
economia,

sistemas

educacionais,

elementos

político-legais,

níveis

de

desenvolvimento industrial e outros (JOHANSON; VAHLNE, 1977). A distância
psíquica entre as nações; na medida em que os executivos fossem auferindo
experiência, progressivamente os mercados se expandiriam para aqueles mais
distantes psiquicamente.
O ponto alto da escolha dos mercados internacionais, a qual para a
Escola Nórdica de Negócios Internacionais dar-se-ia inicialmente por aqueles
países que apresentassem baixa distância psíquica (JOHANSON; VAHLNE,
1977), o aproveitamento das janelas de exportação, combinadas com a
competência da empresa, não apenas em relação às técnicas de produção
contínua ao longo do ano, mas também quanto à habilidade comercial,
permitiram

que

houvesse

um

ajuste

ótimo

entre

as

oportunidades

proporcionadas pelo mercado europeu. Em linhas gerais o promissor mercado
europeu, foco inicial da empresa, era abastecido apenas durante alguns meses
do ano, indicando claramente os períodos mais propícios para as exportações
das janelas comerciais. Por essa razão, faz-se necessário aprofundar esta
temática acerca da escolha dos mercados imposta pelo contexto externo.
Atualmente, foi reduzido o número de países que competem de forma
mais significativa nesse mercado e as janelas tornaram-se mais explícitas e
delineadas.
Para o mercado norte-americano, o México é o grande concorrente e a
janela de exportação é ainda mais notória. O monitoramento da operação
mexicana é constante e dá-se muitas vezes pelas alianças estratégicas. O
gestor afirma que não ha a mínima condição de competir com o México: eles
mandam de caminhão - embora tenham tecnologia precária e sejam mais
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sensíveis às variações climáticas.
Diante do exposto acerca das janelas comerciais, é evidente que a
distância

psíquica

não

apresenta

convergência

com

as

estratégias

internacionais adotadas pela empresa ao longo dos anos. Visto que os países
mais próximos psiquicamente do Brasil, segundo estudo de Rocha (2002),
seriam Argentina e Portugal.
Diante do discutido, afirma-se que a distância psíquica, importante pilar
da Escola de Uppsala, não foi percebida de forma relevante para a escolha dos
mercados de atuação da Finobrasa, em nenhum momento ao longo de sua
trajetória.
ANALISE

DAS

VANTAGENS

COMPETITIVAS

DAS

ESTRATÉGIAS

INTERNACIONAIS DA FINOBRASA
Como foco das características nacionais como estimulantes da
vantagem competitiva internacional de suas indústrias, observa-se quais os
elementos são decisivos de um país que permitem às empresas alcançar o
sucesso em campos específicos de atuação no mercado externo (PORTER,
1989). Tais condições são denominadas como determinantes da vantagem
competitiva nacional
No Brasil, em muitas indústrias, sua inserção no mercado globalizado
evidenciou a economia regional é possível afirmar que a pauta de exportações
dos estados nordestinos ainda é composta por setores de processamento
básico, commodities e produtos da indústria tradicional (OLIVEIRA 2008), o que
corrobora com o argumento de Porter (1989) sobre a importância da
especialização, inovação e produtividade nacional para o sucesso global.
Deste modo, julga-se pertinente analisar os fatores da vantagem
competitiva nacional a partir da perspectiva das estratégias adotadas pela
Finobrasa
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Na Região Nordeste do Brasil, possui-se uma característica original e
vantajosa: tem o único clima semi-árido tropical do mundo, diferentemente de
outras regiões semi-áridas como as localizadas no Chile, México, EUA e
Austrália. Isso representa enorme vantagem, pois a constância do calor, a alta
luminosidade e a baixa umidade relativa do ar, associadas à irrigação, resultam
em condições favoráveis a uma agricultura eficiente. Essa é, pois, a grande
vantagem da região que, explorada de forma racional e comercial, permite
maior velocidade no desenvolvimento de cultivos hortifrutigranjeiros, melhor
qualidade dos frutos, maior produtividade por área e menor infestação de
pragas e doenças (OLIVEIRA, 2008)
Não seria possível que, dado o clima da região, fosse desenvolvida
uma fruticultura mundialmente competitiva, caso não houvesse a preocupação
constante na melhoria tecnológica de produção e aproveitamento dos fatores já
disponibilizados pelo ambiente natural, a exemplo das características climáticas
e mão - de- obra.
O pólo Açu/Mossoró, como visto anteriormente, é referência nacional
na exportação de frutas, em especial de manga e melão. Este fato isolado já
fomentaria o questionamento acerca de quais atributos nacionais, regionais ou
locais a indústria faz uso para tornar-se competitiva, independentemente das
empresas.
Percebeu-se que os fatores de produção, sejam os básicos, como a
interferência climática, ou avançados representados pelos projetos de base
tecnológica: de irrigação, mão-de-obra especializada, pesquisas e de produção,
permitiram a consolidação da atividade no exterior.
Tais fatores são fortemente alicerçados nos preceitos dos recursos
competitivos, a exemplo da competência empresarial e habilidades de
negociação e o papel das alianças estratégicas.
A compreensão do processo da internacionalização das empresas, sob
a perspectiva dos determinantes da vantagem competitiva nacional (PORTER,
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1989), condiciona ao governo um papel secundário, porém extremamente
importante para a condução da atividade exportadora, visto que defende e age
por meio dos vértices para estimular a competitividade das empresas no país.
Conforme apresentado anteriormente, foram cruciais as decisões de
investimento por parte do governo federal nos projetos de irrigação e no
desenvolvimento de estratégias internacionais que impulsionasse os produtores
locais.
É possível afirmar que este fator de análise, aspecto políticogovernamental, possibilitou que as empresas localizadas naquela região
competissem de fato no mercado nacional e internacional, deslocando inclusive
o foco de produção do meramente familiar para o industrial, com características
mais

profissionalizadas

e

técnicas

mais

apuradas

de

produção

e

comercialização (ROCHA, 2002)
Por outro lado, observa-se, na opinião da empresa poderia ser
intensificada a ajuda governamental, especialmente quanto à concessão de
subsídios, alargamento de prazos de pagamento junto aos fornecedores e dos
trâmites burocráticos e das tarifas aduaneiras.
Há ainda de se comparar o suporte do governo aos diversos clusters de
fruticultura no país. A fruticultura embora apresente expressivos indicadores
sociais e econômicos, tanto na arena nacional e principalmente para o estado
do Rio Grande do Norte, ainda percebe-se, na opinião dos gestores, com certo
descaso em aspectos burocráticos. A Finobrasa já chegou a perder alguns
negócios rentáveis em função da morosidade de processos de órgãos
fiscalizadores. “É como se o governo corroborassem com as barreiras não
alfandegárias de outros países” afirma o gerente de exportação.
O Governo Federal precisaria ser definitivamente envolvido na questão
mercadológica, já que se registra também o excesso de burocracia imposta às
ações operacionais de exportação. Em outras palavras, se o Estado foi
fundamental no início das atividades, com as iniciativas de desenvolvimentistas
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promovidas pelo governo, mas isoladamente são insuficiente na competição
atual.
Esse argumento corrobora com a proposta de que, percebendo os três
modelos de internacionalização discutidos sob a perspectiva dinâmica evolutiva
de influência, as características de competição estão presentes em todas as
fases do processo de formação de estratégias internacionais, mas em um dado
momento, cede espaço para uma maior influência dos conceitos apregoados
pela Teoria de Uppsala e dependência de recursos que serão discutidas
conjuntamente mais adiante.
Diante do exposto, é possível afirmar que as determinantes da
competitividade (PORTER, 1989), fez-se presente ao longo do processo de
formação de estratégias internacionais da Finobrasa
4.6. ANÁLISE DA DEPENDENCIA DE RECURSOS NO PROCESSO DE
INTERNACIONALIZAÇÃO DA FINOBRASA
Ao ingressar no mercado internacional a empresa buscava, além de
pulverizar o risco dos investimentos do Grupo Vicunha, aproveitar a
oportunidade de crescimento rápido em função da rentabilidade do negócio
promovida pela taxa cambial do período. Corroborando pelo que explica
Hessels e Terjesen(2008), baseados na teoria da dependência do recurso, que
fatores em relação ao ambiente econômico no mercado interno pudessem ser
relevantes na escolha da modalidade de exportação.
A grande dificuldade observada pela empresa se deu basicamente em
três frentes de recursos escassos: recursos financeiros, recursos laborais e
conhecimento. Embora existisse um knowhow estabelecido do Grupo Vicunha
para o mercado internacional, as operações de mercado com a fruticultura era
uma experiência nova e por essa razão, a Finobrasa funcionou como
laboratório durante os primeiros três anos de existências da empresa até que
os negócios tomassem dimensões satisfatórias.
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O processo de internacionalização de empresas apoiada a dinâmica de
mercado oportuniza um ambiente complexo envolvendo muitas mudanças e
incertezas. Assim é que muitas teorias desenvolvidas de forma que as
organizações pudessem reagir de forma passiva às mudanças de mercado,
dentre elas podemos citar a teoria contingencial estrutural e a teoria de
sistemas abertos (HALL, 2004).
A dependência do recurso se aplica a realidade de médias e pequenas
empresas visto que elas não podem produzir todos os recursos necessários e
conseqüentemente depende da troca com outras organizações em seu
ambiente para obter o acesso aos recursos escassos (HALL, 2004). Nesse
sentido, a empresa pode oportunizar operações financeiras lastreadas com
negócios internacionais. Os mecanismos de ACC e ACE foram utilizados para
garantir o giro da produção, visto que no período de safra a empresa tinha
custo financeiros elevado empregando mais de 900 pessoas. Essas operações
consistem na antecipação de recebíveis da seguinte forma: os exportadores
recebem Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio - ACC e Adiantamentos
sobre Cambiais Entregues – ACE, consistem na antecipação total ou parcial de
recursos financeiros ao exportador, em moeda nacional, correspondentes a
pagamento que será efetuado por importador em futuro próximo. Os recursos
normalmente oferecidos, em condições vantajosas em relação à maioria das
demais linhas de financiamento disponíveis para mercado interno, podem ser
utilizados para a produção, comercialização externa ou mesmo ambas as
fases.
Embora os recursos escassos não tenham sido alcançados pela
empresa pelo mercado externo de forma direta, foi através de uma negociação
externa, que a empresa teve acesso a linhas de crédito subsidiada pelo
governo através do BNDS- Banco Naciononal de Desenvolvimento Econômico
e Social. Dito isso entende-se que a dependência do recurso representa uma
base racional e econômica que a internacionalização pode ser usada como
meios alcançar ou acumular recurso (HALL, 2004)
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Através da aliança com o Grupo Vicunha, a empresa teve a acesso a
tecnologia tanto no sistema produtivo e financeiro da empresa. Isso permitiu
que a empresa tivesse condições de crescer rápido e adquirir um padrão de
qualidade necessário ao atendimento do mercado externo. Aliado ao rápido
crescimento a empresa precisou parcerias em relação a sua produção. No
primeiro semestre (que corresponde ao segundo semestre de um exercício
comum) a produção é própria totalmente realizada dentro da propriedade da
Finobrasa, ao passo que segundo a produção é dividida com produtores locais.
assim as vendas realizadas são realizadas por consignação.
Esse tipo de operação demonstra a percepção das competências
empresariais da empresa, visto que a dependência de recursos pode em um
dado momento inviabilizar as operações da empresa. As alianças estratégicas
de pequenas e médias empresas com as grandes empresas estrangeiras
limitam responsabilidades

do

conhecimento

adquirido

em função

da

experiência, percebe-se portanto que no caso da Finobrasa o estabelecimento
de alianças estratégéca em termos produtivos potencializam ainda mais sua
capacidade de negócios.
À medida que a empresa passou a ter credibilidade no mercado
internacional de frutas exóticas ela teve condições de desenvolver novos
negócios e isso só foi possível através do desenvolvimento de relacionamentos
que são ativos intangíveis bastante valiosos a empresas. Isso permitiu a
Finobrasa não só realizar e consolidar suas vendas, mas também a ter um lhe
permitiu ter acesso a crédito a um custo barato em se tratando das taxas
praticadas no Brasil, afirmou o Sr. Max Aquino.
A dependência de recursos pode também inviabilizar operações no
mercado internacional. Vive-se um cenário de crise e operações com
inadimplência poderiam gerar uma descapitalização da empresa não
permitindo que a empresa mantivesse o mesmo nível de produção. Durante
muitos anos no Nordeste os recursos hídricos eram escassos e não permitiam
que a produção fosse planejada. Através da plantação irrigada atualmente há
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como se manter um planejamento no nível de produção. O que vem
surpreendo nos últimos três anos é o excesso de chuva em períodos muito
prolongados que por se tratar de uma mudança climática, o que vem a fragilizar
todo planejamento financeiro e produtivo.
A teoria da dependência de recursos centra-se sobre a habilidade de
uma empresa de alcançar recursos de outros atores no ambiente e descreve
como a escassez do recurso força organizações a levar a inovações de
recursos alternativos (PFEFFER; SALANCIK, 1978). Diante disso a empresa
passou a primar por aspectos como knowhow, tecnologia e desenvolvimento
de conhecimento são tidos com prioritários no desenvolvimento de estratégias
internacionais.
A empresa opta preferencialmente por operar de forma direta, pois
embora tenha maiores responsabilidade ela tem condições de manter uma
margem de lucro maior ao mesmo tempo em que desenvolve seu
relacionamento com cliente, mas ainda é prática da empresa utilizar
intermediários, pois no mercado britânico ainda não se consegui estabelecer
uma relação de confiança entre cliente e a Finobrasa. Nesse sentido pode-se
dizer que a empresa opera de forma compartilhando assim de aspectos como
experiência com outros mercados.
De acordo com Hessels e Terjessen (2008); as empresas podem
utilizar intermediários da exportação porque executam determinadas funções
relativas à exportação melhor ou a custos mais baixos do que a própria
empresa, visto que estas possuem o conhecimento do país alvo. Os custos de
pesquisa de mercado e custos da negociação podem ser muito elevados por
essa razão se considera a utilização de intermediários uma alternativa viável de
se incorporar mercados estrangeiros. Nesse sentido a empresa afirma que há
outras vantagens e desvantagens nas duas formas em realizar as operações
de exportação. De forma direta a empresa tem maior controle dos custos e da
cadeia de relacionamento interveniente na operação, a desvantagem, no
entanto é que se tem um profissional totalmente direcionado a relação
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comercial e perde-se um pouco o foco da produção. De forma indireta a
empresa pode-se direcionar-se totalmente para produção, no entanto terá um
custo maior, pois terá que rentabilizar o agente externo, afirmou o gerente de
exportação.
Os intermediários da exportação podem igualmente ajudar empresas a
conservar os custos associados com a pesquisa de clientes novos e a
monitoração da aplicação dos contratos (HESSELS; TERJESSEN, 2008),
embora os intermediários também adicionem custos à exportação, em
particular custos da transação. Além disso, pode haver uma perda significativa
de controle quando uma empresa usa um intermediário (HALL, 2004).
É possível entender ainda a dinâmica da evolução dos modelos ao
longo do processo de formação de estratégias internacionais da empresa.
Partindo dos pressupostos de que a análise do comportamento das empresas,
acerca dos eventos que constituíram sua trajetória, deva ser analisada sob 03
(três) aspectos a) conteúdo; b) contexto; e c) processo, (Pettigrew, 1985) e de
que as 03 (três) teorias de internacionalização discutidas ao longo de todo o
trabalho contemplam de forma associada essas perspectivas, uma das
contribuições originadas desta análise é a percepção da intensidade da
influência dos modelos de internacionalização, e seus conceitos principais, na
trajetória da Finobrasa.
Ressalta-se que de acordo com a visão de Pettigrew (1985), as
verdadeiras transformações na empresa, portanto, deve perceber o elo
existente entre conteúdo, contexto e processo da mudança De acordo com a
Escola Nórdica, foi possível perceber que as mudanças estratégicas na
Finobrasa ocorreram de forma gradativa

e incremental, impregnando

características de aprendizagem ao longo do tempo e reestruturação dos
processos internos.
A estabilidade relativa da estratégia, segundo a perspectiva de em
poucos momentos foi interrompida para novos estados; os momentos de
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evolução de fato vieram como forma de manutenção ou continuidade da
orientação estratégica provocada pelo conteúdo da mudança denotando assim
ao conteúdo contextual.
Este foi o ponto de maior impacto na trajetória da empresa: sua
decisão em nascer voltada ao mercado internacional, aliada à visão dos
executivos em aproveitar as oportunidades de maneira proativa, teve
desdobramentos ao longo de todo o processo de formação de estratégias. Por
esta razão, o conteúdo foi a primeira das dimensões da mudança investigada.
A aquisição evolutiva do conhecimento experiencial por meio do
comprometimento crescente, proposto por Johanson e Vahlne (1977) faz com
que o entendimento do conteúdo sob a perspectiva da escola de Uppsala seja
sobrepujado pela dimensão processo; o conteúdo que tenderia ser tímido e
pouco proativo nos estágios iniciais, sob a perspectiva de Uppsala, foi decisivo
para que a empresa ocupasse a posição atual bem sucedida, muito embora
não se negue o modo com que agiu de forma concomitante com o
incrementalismo processual e com a aprendizagem.
Para a empresa, defende-se o que conteúdo não foi puramente
conseqüência dos processos; a afirmação de que se muda a partir de como o
processo é desencadeado não se aproxima da realidade vivida pela Finobrasa.
Em momentos críticos, como início das operações para os Estados Unidos, ou
as reestruturações orgânicas, o processo foi fortemente orientado a partir da
decisão deliberada da empresa sobre o que deveria ser mudado.
Para o Grupo que o conteúdo consiste em ações notadamente,
moldadas pelas condições do ambiente local e internacional. O ambiente
externo parece ter tido parcela significativa de participação no sucesso das
atividades exportadoras da região e da empresa em análise.
O modo como o contexto externo determinou o comportamento das
demais dimensões da mudança, para o fenômeno pesquisado, especialmente
na primeira fase. Assim, especialmente com a intensificação da concorrência
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local e a necessidade do estabelecimento mais preciso dos diferenciais
competitivos empresariais situados em seu ambiente interno habilitando as
empresas para a competição, mas não garantindo a vantagem competitiva e
práticas bem sucedidas no mercado internacional.
Isso porque, todas essas empresas, em tese, estariam sujeitas às
mesmas condições externas; na medida em que fosse ocorrendo o
aprendizado e a exploração plena e compartilhada dos potenciais naturais e
tecnológicos da região, seria preciso mudar o enfoque para o ambiente interno,
a fim de evitar a chamada "convergência competitiva" e o retorno apenas
equiparável à média alcançada pelas empresas na indústria (OLIVEIRA, 2008).
As janelas de exportação aos mercados mais propícios para operação,
ao ponto de maturação da fruta ou ao frete ideal para envio, por exemplo,
atualmente parece ser a chave da questão, fora logicamente a capacidade de
desenvolvimento de produção, acerca do fruto e da terra.
A rivalidade e a cooperação no setor apontam claramente as
circunstâncias nacionais, a influência ambiental nas práticas e a estrutura
interna de processos, metas e políticas gerenciais. Ratifica-se portando a
importância do contexto externo diante do fenômeno analisado nesta pesquisa.
Sob esse argumento, a partir do momento em que o ambiente nacional
fortalece a indústria, passaria então a existir os aspectos de processo e
conteúdo das estratégias.
Sob a perspectiva da dependência de recursos, o processo seria
pautado na capacidade da organização em adquirir habilidades e competências
por entre as fronteiras, donde as oportunidades de crescimento internacional
seriam apenas aproveitadas se a empresa captasse recursos necessários.
Conforme visto, A grande dificuldade observada pela empresa se deu
basicamente em três frentes de recursos escassos: recursos financeiros,
recursos laborais e conhecimento
Isso, corroborando com o argumento de Pettigrew (1985), fez com que
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houvesse uma harmonia entre as dimensões da mudança e um melhor
aproveitamento das condições favoráveis do ambiente, nos modos de
aprendizado adotados pela empresa e, essencialmente, em que era preciso
mudar ou evoluir para que a empresa desse seguimento a sua trajetória bem
sucedida.
De forma geral, as três dimensões da mudança foram analisadas bem
como foi realizada a associação com os modelos de internacionalização. O
contexto foi determinante e em diversos momentos ditou a tônica do processo
de formação de estratégias da empresa
Como citado, ainda que todos os seus determinantes não tenham sido
confirmados, foi condição que esteve presente em todos os eventos elencados
nas seções anteriores. O que ocorre é que este isoladamente não é suficiente
para analisar o processo de formação de estratégias internacionais.
O

modelo

de

Uppsala, próprio

para

entender

processos

de

internacionalização de empresas no início dos estágios, só verdadeiramente
apresentou efeito a partir do momento em que a empresa foi mais cobrada
quanto ao conhecimento do mercado internacional e quando às deliberações
não poderiam suprir o tempo e o processo necessários de aprendizado para
aproveitar as oportunidades identificadas.
Afirma-se, portanto, que os três modelos de internacionalização, tidos
como base nesta investigação, reforçaram-se mutuamente e permitiram, de
forma associada, que as características do processo de formação de
estratégias internacionais da Fibobrasa fossem realizadas.
Apresentados os resultados da investigação e feitas as análises e
discussões necessárias ao alcance dos objetivos almejados, o próximo capítulo
versará sobre as principais considerações e implicações da pesquisa.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho de investigação teve como objetivo analisar as
características do processo de formação de estratégias de internacionalização
das empresas exportadoras de frutas do Rio Grande do Norte, tendo como
base o estudo sobre as atividades da empresa Finobrasa. Para tanto o
investigação foi realizada através doas preceitos da literatura acadêmica que
trata do processo de internacionalização de empresas tendo, observando como
conceitos básicos os conteúdos abordados pelas teorias de estratégias
internacionais e a teoria da dependência de recursos.
A estratégia metodológica do estudo de caso qualitativo (YIN, 2001) foi
utilizada para alcançar esse objetivo. Assim, foram direcionadas ações, no
sentido de descrever e interpretar o fenômeno em retrospectiva dentro de uma
perspectiva contextualista-processual (PETTIGREW, 1985).
Deste modo, as estratégias internacionais da Finobrasa foram
estudadas, observando-se as fases e eventos norteadores dos padrões e
mudanças estratégicas. Por essa razão, foram estudadas muitas teorias
consoantes com o tema que embora não tenham sido diretamente utilizada na
perspectiva da análise de conteúdo, foram importantes para a compreensão de
um assunto tão complexo como o processo

de internacionalização.

Acompanhando a postura da empresa através da percepção dos respondentes
sobre o fenômeno considerado como base para que os dados empíricos
coletados sejam pontos de explicação para o fenômeno em questão, conforme
a visão da empresa, conciliadas com os preceitos teóricos
Evidenciou-se que as dimensões mais relevantes dentre aquelas
apregoadas pela Escola de Uppsala foram a aprendizagem, e o gradualismo
corroborando para as perspectivas emergente (MINTZBERG; WATERS, 1985;
MINTZBERG, 1998). Observou-se ainda que as premissas estabelecidas pela
teoria da dependência de recursos também puderam ser observadas quando
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partindo da analise de recursos necessários a operacionalização do processo
de exportação. Recursos financeiros, know-how, e tecnologia são recursos
notadamente evidenciados pela empresas como necessários uma atividade
exportadora bem sucedida. Isso além de corroborar com os conteúdos dessa
teoria também participa dos preceitos da Escola Nórdica de Upsala nos quais a
aprendizagem demanda que a empresa passe a evidenciar também esses
recursos.Diante destas observações, este capítulo tem como propósito exibir e
contextualizar as conclusões da pesquisa, suas principais implicações e
recomendações para futuros estudos.
A Finobrasa vivenciou quatro fases, de acordo com os dados coletados
junto aos respondentes e provenientes da pesquisa documental. Nessas fases,
foram observadas as estratégias internacionais realizadas, quer fossem
pretendidas ou não, os eventos e episódios mais marcantes e as mudanças
originadas nos ambientes internos e externos à empresa.
O processo de formação das estratégias internacionais da empresa
ocorreu sob a perspectiva emergente da administração. As reorientações
estratégicas ou pontos de ruptura não fizeram aconteceram de forma
expressiva da trajetória da empresa: sua evolução ocorreu de modo gradual.
Embora o Grupo Vicunha tivesse larga experiência em negócios
internacionais na linha têxtil, observou-se que a Finobrasa demandava maior
atenção no sentido em estabelecer um planejamento estratégico. Conclui-se
que as deliberações, ocorriam de forma pouco organizada sem que houvesse
um objetivo coerente a ser alcançado. As estratégias foram, em sua maioria,
formuladas mesmo que todas não tenham sido realizadas e o principal fator
moderador do processo de formação de estratégias foram as contingências do
ambiente externo.
Diante desse cenário, a empresa permitiu o surgimento das estratégias
emergentes. Estas, que não têm início em uma intenção prévia, estiveram
também presentes em vários momentos da trajetória da empresa, e, tão logo se
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tornaram padrão, foram utilizadas como deliberadas; na segunda fase do
processo de formação de estratégias de forma particular.
Devido à demanda de alto nível de qualidade dos Estados Unidos,
observa-se que, a orientação para a qualidade da fruta e produtividade e
vocação internacional com o crescimento contínuo das suas operações,
compuseram a margem da estratégia, considerando a definição de Mintzberg
(1998); a flexibilidade, velocidade e capacidades dinâmicas globais, reforçada
por sua cultura organizacional, levaram a empresa a padrões de adaptação
bem sucedidos e orientados, tal como propõe a perspectiva do incrementalismo
lógico.
Ressalta-se ainda, que continuamente a empresa buscou estratégias
caracterizadas por delimitar os objetivos, permitindo a flexibilidade aos meios
para o alcance de metas. Sobre a internacionalização da região, entende-se
que três correntes distintas, porém congruentes, ocorreram para que esse
cluster da fruticultura alcançasse o destaque internacional e o padrão de
qualidade requerido pelo mercado: a) a dinâmica da competição mundial e as
janelas comerciais de exportação bem delineadas, b) a iniciativa empresarial
altamente profissionalizada, e c) os investimentos públicos na em incentivos
fiscais, que impulsionaram sobremaneira os resultados do pólo.
Os fatores de produção presentes no ambiente externo, quais sejam,
água irrigada e clima favorável, foram decisivos para que o Grupo buscasse a
sua identidade como produtora e exportadora de manga; a própria decisão pela
internacionalização foi sobreposta pelas variáveis contextuais.
A condução do fenômeno da internacionalização foi fomentada,
portanto pelo “contexto”. Isso se justifica pelos primeiros anos de atuação da
empresa, nos quais as condições do ambiente foram decisivas como fontes de
vantagem competitiva para assumirem a que variáveis como recursos
competitivos.
.O argumento de que o contexto externo tenha sido predominante no
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início das operações internacionais da empresa é apoiado ainda pelo
oportunismo fortemente presente em 1998 em função da taxa cambial operada
no período. Por estas razões, é possível observar também que, em sendo
possível estabelecer uma ordem hierárquica de influência para as empresas
exportadoras de frutas do pólo, a ordem se estabeleceria na seguinte dinâmica:
alta influência do ambiente externo e baixa influência do ambiente interno, nas
duas primeiras fases, para alta influência de ambos os ambientes, nas terceira
e quarta.
A descrição das fases e eventos que compuseram a trajetória da
Fibobrasa evidencia que o fenômeno investigado apresenta características de
várias direções, dificultando seu entendimento pleno por meio de uma única
perspectiva teórica, corroborando com o argumento desenvolvido até então,
tem-se que o contexto foi predominante na trajetória da empresa.
Na primeira fase, as variáveis contextuais, sendo estas as janelas de
exportação e taxa cambial; a segunda foi marcada por um período de
gradualismo e continuidade, com mudanças estruturais e variações ambientais;
na terceira, a janela norte-americana ditou as regras para a necessidade da
reestruturação

orgânica,

além

da

necessidade

de

investimento

no

profissionalismo e no aumento da produtividade; com foco em tecnologias
informacionais, na quarta e última fase.
O domínio do clima, enquanto fator de produção dos mais expressivos
para o sucesso da região, foi alcançado mediante o conhecimento experiencial
no ambiente internacional e o corpo técnico que forma a empresa, conforme foi
apresentado. O desenvolvimento de tecnologia fez com que a sofisticação dos
fatores de produção ocorresse por meio da intervenção direta das empresas e
isso apenas é possível com o aprimoramento das competências essenciais e
decisões de investimento adequadas (PORTER,1989).
A convergência dos conceitos apregoados pela Escola Nórdica ocorreu
mais fortemente na segunda fase do processo, com a continuidade das ações e
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o gradualismo evidenciado. A aprendizagem internacional em muito contribuiu
para as decisões de investimento da Finobrasa com as devidas adaptações à
realidade da empresa, fazendo com que houvesse o incremento em sua
atividade produtiva, conhecesse a concorrência e os clientes, ampliando assim
a eficácia das suas estratégias.
Em se tratando da distância psíquica, como teoria para escolha dos
mercados, não foi percebida na trajetória da empresa, visto que escolha
ocorreu mediante o aproveitamento das janelas comerciais dos grandes pólos
importadores de fruta já existentes no mercado.
A teoria da dependência de recursos teve como seu representante de
maior expressão, no processo de formação de estratégias internacionais da
empresa, a possibilidade de alcançar recursos financeiros pelas operações
através de antecipação de recebíveis, além disso, a através da experiência e
da aprendizagem a empresa teve acesso a recurso como know-how e
desenvolvimento de novas tecnologias informacionais o que, por conseguinte
produziu modificações orgânicas na empresa.
Na medida em que as variações no ambiente externo e as
oportunidades de negócio tornam-se disponíveis para todas as empresas, a
visão dos executivos e o modo dinâmico com o qual eles conduziam suas
atividades permitiram que a trajetória da empresa fosse bem sucedida e esta se
encontrasse em condições favoráveis ao desenvolvimento de novos recursos e
fortalecimento dos negócios internacionais.
Assim, entende-se que há uma interligação entre os modelos teóricos
sobre o processo de internacionalização de empresas e de estratégia
empresarial, quais sejam deliberadas e emergentes, permite inferir que as
características do processo de formação de estratégias internacionais.
5.1. LIMITAÇÕES
Parte das limitações metodológicas está ligada ao delineamento da
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pesquisa. Estudos de caso qualitativos, por se dedicarem ao entendimento
particularista de um fenômeno não permitem generalizações estatísticas e os
dados provenientes são considerados não conclusivos, ratificados pelo
interesse no processo pelo qual se dá o fenômeno e não unicamente nos
resultados, muito embora indique tendências analíticas para outros casos.
Conforme
pesquisadores

explica

sociais,

Mintzberg

especialmente

(1978),
aqueles

é

recorrente
dedicados

entre
às

os

ciências

administrativas, a dificuldade de acesso às informações das empresas. Em se
tratando estratégias competitivas; em muitas situações, percebeu-se que os
entrevistados sentiram-se pouco confortáveis
Constituiu também um relevante obstáculo o fato da empresa ser
localizada em Açu/RN, incorrendo em dificuldades de conciliação das agendas
entre os entrevistados e a pesquisadora. Existiu inicialmente a iniciativa em
realizar estudo de múltiplos casos, porém isso não foi possível, pois das três
empresas que iram participar da pesquisa duas não o fizeram em função de
dificuldades que não lhes permitiram dá a devida atenção a essa pesquisa.
Diante desse fato, a investigação passou a se adequar a um estudo de caso
único.
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APÊNDECE- CARTA A FINOBRASA

Natal, 09 de fevereiro de 2009

Senhor Diretor,

Apresento a Vossa Senhoria o pesquisador, Lúcia de Fátima Lúcio Gomes da
Costa, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, que pretende realizar pesquisa acadêmica para sua dissertação de mestrado. Seu
objetivo de pesquisa será Processo de formação de estratégias de internacionalização
das empresas exportadoras de frutas do Grande do Norte, sob a orientação do professor
Miguel Eduardo Moreno Añez.
Por este motivo, solicito sua especial atenção em recebê-lo e, sendo
possível, dar as informações desejadas por elo ou encaminhá-lo ao setor competente.
Antecipadamente, agradeço pela atenção que puder prestar o que muito
contribuirá para a compreensão dos fenômenos organizacionais buscados.

Atenciosamente,
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Miguel Eduardo Moreno Añez
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração

Ilmo. Sr.
Max de Aquino
Dep. Comércio Exterior
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APÊNDECE –ROTEIRO DE ENTREVISTA

O presente questionário apresenta uma série de perguntas relativas ao tema de
internacionalização de empresas, com o intuito de esclarecer o objetivo geral da
pesquisa que é “compreender o processo de internacionalização das empresas
exportadoras de frutas do RN através da teoria da dependência de recursos”. Para tanto,
o documento apresenta 33 questões divididas por sessões segundo seus objetivos
específicos a serem alcançados mediante a conciliação do conteúdo adquirido na teoria
com os resultados apresentados pela empresa, conforme segue:

Objetivo01: Descrever as estratégias que são utilizadas pelas empresas
exportadoras de frutas no processo de internacionalização:

1.Faça Uma breve descrição sobre a trajetória da empresa enfatizando os
momentos cruciais em relação as estratégias internacionais.
2. Que motivos levaram a empresa a ingressar no mercado internacional?
3. Quais as principais dificuldades enfrentadas pela empresa para aumentar o volume de
exportação

no

caso

de

pequenas

e

médias

empresas?

4. Qual o papel da empresa do desenvolvimento da fruticultura do estado do Rio Grande
do

Norte?

5. Como a empresa ver a expectativa da fruticultura norte-rio-grandense no comercio
mundial
6. Quais as alternativas observadas pela empresa para o desenvolvimento e do comercio
internacional

para

o

segmento

de

fruticultura?

7. Quais foram às principais estratégias de internacionalização adotada pela empresa
desde a sua inserção no mercado internacional?
8. Que aspectos foram favoráveis ao ingresso no mercado internacional?
9.Que aspectos foram desfavoráveis ou que representaram algum tipo de
ameaça a empresa no mercado externo?
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Objetivo 02: Identificar e descrever as mudanças ocorridas na organização em
função da internacionalização das empresas:

1.

Como

se

deu

a

escolha

pelos

mercados

internacionais?

2. Como os gestores avaliam o nível de mudança gerada em função dessas atividades?
3. Em aspectos operacionais, que mudanças foram realizadas no processo produtivo da
empresa?
4. Em termos estratégicos que mudanças forma oportunizadas pelos negócios
internacionais
5. Descreva o tipo de negócio predominante realizado pela empresa com o exterior
6. Qual o percentual de produção da empresa que atualmente é comprometido com o
mercado externo?
7. Que benefícios foram gerados após o processo de internacionalização?

Objetivo 03: Analisar a convergência dos conceitos apregoados pela teoria da
dependência de recursos e as estratégias de internacionalização das empresas:

1. Que objetivos a empresa buscava alcançar ao ingressar no mercado
internacional?
2. Existiu algum tipo de dificuldade acerca em se tratando de recursos?
3. Que recursos oportunizados pelo mercado internacional que a empresa julga como
prioritários para a realização de negócios internacionais: recursos laborais, financeiros,
tecnologias?
4. A empresa já realizou alguma parceria para que pudesse alcançar esse tipo de
recurso?

Como

se

deu

esse

processo?

5. Em se tratando de fornecedores, existe alguma facilidade oportunizada pelo mercado
internacional?
6. Como a empresa avalia que a dependência de recursos possa ter oportunizado novos
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negócios

no

mercado

internacional?

7. A empresa acredita que a dependência de determinados recursos podem inviabilizar
as operações da empresa no mercado internacional. Como se daria esse cenário
8. Qual a influencia de variáveis como cultura, imagem, know-how, experiência e
tecnologia para a formação das estratégias internacionais
9. A empresa realiza as exportação através de intermediários ou de forma
direta?
10. Descreva quais as vantagens e desvantagens (se for o caso) de realizar as
operações internacionais com esse tipo de modalidade de exportação (direta ou indireta)

Objetivo 04: Identificar e descrever os modos de entradas no mercado externo
utilizados por essas empresas:

1. Como se deu o processo de decisão para ingressar no mercado internacional
2. Que fatores econômicos foram fundamentais para a tomada dessa decisão?
3. Em nível de internacionalização, em que estágio se encontra a empresa: exportações
esporádica, regulares, através de agentes ou representantes, já possui escritórios filiais
no

exterior?

4. O ingresso no mercado externo se deu através da iniciativa do comprador ou da
própria
5. Que estratégias iniciais foram traçadas para ingressar

empresa
nesse mercado?

6. A empresa realizou alguma aliança estratégia? Em saco positivo como se deu esse
processo?
7. Como a empresa avalia a aliança estratégica como um aspecto importante para
desenvolver vantagem competitiva?

