
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

JOÃO FLORÊNCIO DA COSTA JÚNIOR 

 

 

 

 

 

UM ESTUDO SOBRE AS BARREIRAS NO PROCESSO DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS INCUBADAS EM NATAL/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2018 

 



 
 

JOÃO FLORÊNCIO DA COSTA JÚNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

UM ESTUDO SOBRE AS BARREIRAS NO PROCESSO DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS INCUBADAS EM NATAL/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Produção da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
como requisito parcial para obtenção do título de 
Mestre em Engenharia de Produção. 

 

Orientador: Dr. Júlio Francisco Dantas de Resende 



 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Ana Cristina, Ana Teresa e João Lucca.  

Com amor.  

 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao professor Júlio Resende, meu orientador e amigo, pela orientação constante e pelo espírito 

visionário que a muitos tem inspirado; 

Ao meu amigo Alexandre Cunha, pelo encorajamento na hora mais difícil de tomar uma 

decisão – o primeiro passo; 

Ao amigo Eric Lucas Cabral, pelas sugestões pontuais e indispensáveis, sempre 

acompanhadas de bom humor e otimismo; 

À professora Anatalia Saraiva Martins Ramo do Programa de Pós-Graduação em 

Administração e ao Professor Ricardo Pires de Souza do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia da Produção, pela orientação e sugestões dadas durante a banca de qualificação 

deste trabalho; 

Aos membros da banca, os professores José Alfredo Ferreira Costa, Gláucio Bezerra Brandão 

e Marli de Fátima Ferraz da Silva Tacconi, que gentilmente se disponibilizaram em um 

período de tempo tão curto a avaliar este trabalho; 

Aos gestores e empreendedores da INOVA METRÓPOLE, ITNC e EMPREENDE, pelo 

tempo e boa vontade dedicados a nos ajudar neste projeto; 

À minha amiga Úrsula Cardoso, pela revisão do trabalho; 

Muito obrigado a todos. 

  

 



 
 

RESUMO 

 

Devido ao cenário mundial de transformações contínuas e alta competitividade, no qual os 

modelos de negócios tornam-se cada vez mais dinâmicos e inovadores; existe uma 

necessidade constante das empresas e empreendedores buscarem adotar uma estratégia de 

internacionalização como pré-requisito não apenas para expansão, mas para a própria 

sobrevivência das empresas. Essa necessidade diz respeito não apenas às grandes corporações, 

mas também às micro, pequenas e médias empresas, que não podendo mais contar apenas 

com o mercado local para garantir sua existência e sem possuir as vantagens competitivas das 

empresas de grande porte, enfrentam diversas barreiras durante todo o processo de 

internacionalização. As incubadoras de empresas, nesse contexto, possuem um papel seminal 

no processo de internacionalização de empresas incubadas, oferecendo aos empreendedores as 

ferramentas, expertise e infraestrutura para o desenvolvimento internacional de seus 

empreendimentos. Partindo destes pressupostos, o presente trabalho teve como objetivo geral 

identificar, a partir da perspectiva dos empreendedores locais, as barreiras ao processo de 

internacionalização das empresas incubadas em Natal/RN. Também se buscou avaliar a 

perspectiva dos gestores das incubadoras acerca do suporte dado à internacionalização das 

empresas incubadas assim como identificar as empresas com estratégias de 

internacionalização já em andamento e, por fim, propor estratégias viáveis para facilitar a 

internacionalização das empresas e maximizar a eficiência das incubadoras. A pesquisa 

realizada foi exploratória e descritiva, pois buscou analisar as barreiras existentes para a 

internacionalização de empresas incubadas a partir da perspectiva dos empreendedores locais, 

dado que estudos semelhantes ainda não haviam sido levados a termo, descrevendo assim, 

fatos e fenômenos da realidade relativos a essas organizações e suas perspectivas frente ao 

mercado internacional, analisando variáveis qualitativas e quantitativas. Através da pesquisa 

bibliográfica e documental, foi realizada uma análise das barreiras existentes para a 

internacionalização de empresas em diversas partes do mundo e, a partir daí, desenvolveu-se 

um instrumento de pesquisa utilizando uma escala tipo Likert de cinco pontos, de modo a 

quantificar e mensurar as opiniões e expectativas dos empreendedores e gestores das 

incubadoras ante estas barreiras. Ao todo foram analisadas 25 empresas distribuídas em três 

incubadoras: Instituto Metrópole Digital-Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 

Incubadora Tecnológica Natal Central-Instituto Federal do Rio Grande do Norte e 

EMPREENDE-Universidade Potiguar. Como resultado, foi possível definir as barreiras mais 

prementes enfrentadas pelos empreendedores locais no processo de internacionalização em 

dois grupos distintos: (1) Barreiras externas exacerbadas pelas limitações técnicas dos 

empreendedores e incubadoras e (2) Barreiras de gestão estratégica associadas ao network 

deficiente e à falta de planejamento voltado para expansão internacional. Constatou-se 

também que a influência das incubadoras no suporte dado à internacionalização das empresas 

incubadas, ainda que existente, é assistemática e insuficiente.  Por fim, à luz do conhecimento 

adquirido, diversas linhas de estratégias foram propostas de modo a maximizar o network, 

aprimorar a gestão da inovação e do conhecimento, e superar as limitações técnicas 

encontradas.   

 

Palavras-chave: Internacionalização; Barreiras à Internacionalização; Incubadoras. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Due to the global reality of constant transformations and increased competitiveness, wherein 

organizations become progressively more dynamic and innovative; there is a constant need 

for companies and entrepreneurs to find alternatives to internationalize their business models 

as a strategy not only of expansion, but also survival. This reality is imperative not 

exclusively to large corporations, but also to small and medium enterprises that can no longer 

rely on their local market to guarantee their existence neither have the competitive advantages 

of large scale organizations, thus being prone to encounter several barriers throughout the 

internationalization process. Business incubators have a seminal role in the 

internationalization process of incubated companies, offering to entrepreneurs the tools, 

know-how and facilities for international development and expansion. Following these 

premises, the present work endeavours to identify, from the local entrepreneurs’ perspective, 

the barriers to the process of internationalization of the companies incubated in Natal/RN. 

There were also two further objectives: (1) to evaluate the perspective of business incubators’ 

managers about the support given by their organizations for the internationalization of 

incubated businesses, (2) to asses which companies are already following a strategy of 

internationalization, and (3) to propose viable strategies to expand these businesses 

internationally and maximize the efficiency of incubators. The research can be classified as 

exploratory and descriptive, as it was sought to analyse the existing barriers to the 

internationalization of local incubated businesses from the entrepreneurs’ perspective – which 

had not been done before – and subsequently to describe facts and phenomena about the 

reality of these local organizations and their perspectives on the international market through 

the analysis of quantitative and qualitative variables. Based on the bibliographical and 

documentary research, it was built a theoretical framework about the existing barriers to the 

internationalization of incubated companies, which in turn, allowed for the development of a 

research instrument using a five-point Likert scale, in order to quantify and measure the 

opinions and expectations from both entrepreneurs and business incubator managers about 

internationalization barriers. In total, 25 businesses across three incubators were analysed: 

Instituto Metrópole Digital-Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Incubadora 

Tecnológica Natal Central-Instituto Federal do Rio Grande do Norte e EMPREENDE-

Universidade Potiguar. As a result of that, it was possible to define the nature of the most 

pressing barriers faced by local entrepreneurs vis-à-vis the internationalization process into 

two groups: (1) External barriers increased by entrepreneurs’ and incubators’ technical 

limitations and (2) Strategic management barriers associated with poor networking and lack 

of an international expansion planning. It was also noticed that the influence of the studied 

business incubators on the internationalization process of the incubated businesses, albeit 

existing, is unsystematic and insufficient. Finally, based on the knowledge acquired, several 

strategy lines were proposed in order to maximize the networking process, improve 

innovation and knowledge management, and overcome technical limitations. 

 

Key words: Internationalization; Barriers to Internationalization; Business Incubators.
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1.  Introdução 

A ideia da inovação é intrínseca ao conceito de progresso, é uma virtude a ser buscada 

desde os primórdios da civilização. Para Tocqueville (1998) a ideia do novo tende a se unir 

essencialmente ao ideal do melhor. Drucker (1977) usou a expressão “era de 

descontinuidades” para descrever os ciclos temporais de avanço social e tecnológicos. As 

descontinuidades ocorrem em ciclos cada vez mais aproximados. O grande facilitador dessas 

inovações foi a revolução industrial, pois permitiu o acesso da sociedade a bens de consumo 

em larga escala, inovando o próprio conceito de internacionalização. O entendimento da 

inovação como algo inerente aos processos produtivos e à economia de mercado aponta para a 

necessidade de um pacto social em busca da inovação, da facilitação do processo produtivo, 

da abertura de mercados e do compartilhamento do conhecimento. Para Bronk (1998), o 

progresso é, de fato, uma força gerida por uma mão invisível como já alertava Adam Smith. O 

destino que essa força dá ao processo produtivo como um todo tende a ser a sua 

internacionalização (ANDERSSON; EVERS; 2015). 

O presente trabalho parte do pressuposto da necessidade constante das empresas e 

empreendedores buscarem a internacionalização como estratégia de expansão e 

sobrevivência, e estuda o impacto das incubadoras de empresa nesse processo, focando 

especificamente na capacidade das empresas incubadas se internacionalizarem, pois a 

internacionalização deve ser vista como fator essencial da eficiência inovadora 

(ELGENMAN; ZEN; FRACASSO, 2015; ANDERSSON et al., 2013; JONES et al., 2011; 

COVIELLO 2006). 

O processo de internacionalização deve ser abordado de forma diferenciada quando 

analisando pequenas empresas que já podem nascer internacionais, porém precisam de uma 

ajuda significativa em seus processos de consolidação e internacionalização. Surge aí uma 

demanda de mercado sui generis que reforça o ponto de vista de que a mão invisível pode ser 

auxiliada, aprimorando a dinâmica natural do mercado e minimizando os riscos de fracasso. 

As incubadoras de empresas seriam, justamente, essa busca de estruturação de um ambiente 

facilitador de novos negócios e sua gestão eficiente, uma necessidade para toda a sociedade 

civil (ENGELMAN, ZEN; FRACASSO, 2015; ENGELMAN et al., 2017; CHANG, 2011; 

WOOD et al., 2011).  

A fim de promover o processo de internacionalização das empresas e contribuir para 

suas vantagens competitivas é preciso entender as barreiras que impedem sua 
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internacionalização, pois nelas estarão presentes os problemas que deverão ser resolvidos por 

um esforço conjunto da sociedade de modo a assegurar um crescimento econômico dinâmico 

e sustentável.  

O presente trabalho é um esforço de identificação das barreiras que atualmente 

desestimulam ou impedem a internacionalização das empresas incubadas em Natal, Rio 

Grande do Norte; a partir da perspectiva dos próprios empresários, comparando seu 

posicionamento vis-à-vis o atual estado da arte das pesquisas acadêmicas acerca das barreiras 

sobre internacionalização; buscando assim apreender a realidade local das empresas 

incubadas dentro do contexto maior da internacionalização, de modo a entender seus pontos 

fortes e fracos, os principais desafios a serem enfrentados e o papel das incubadoras no 

enfrentamento desse processo.  

1.1 Justificativa 

Atualmente, existem diversos fatores que impulsionam a internacionalização das 

empresas tais como a globalização, a emergência de novos mercados, o progresso científico e 

tecnológico, o acesso à informação e um novo perfil de consumidor global que gera uma 

crescente demanda por inovações sem fronteiras (KOTLER;  AMSTRONG 1993; 

SANDBERG, 2012; AXINN; MATTHYSSENS, 2002; GJELLERUP, 2000). Todavia, esses 

mesmos fatores são permeados de riscos potenciais e barreiras físicas e culturais, tais como 

variações nas taxas de câmbio, governos instáveis, protecionismo e barreiras alfandegárias, 

diferenças culturais entre mercados e, sobretudo, a severa competição no mercado mundial 

(ZIMMERER; SCARBOROUGH, 2008). 

Para as pequenas empresas e empreendedores sobreviverem tamanhos desafios e 

conquistarem um espaço no mercado global, as incubadoras possuem um papel 

preponderante, especialmente no que tange à geração de novas tecnologias. As incubadoras 

fariam um papel de instrumento de aceleração do crescimento e sustentabilidade das novas 

empresas, fornecendo apoio logístico e empresarial (ENGELMAN; FRACASSO, 2013). 

De acordo com Theodorakopoulos, Kakabadse e Mcgowan, (2014), a incubação tem 

por objetivo a sustentabilidade inicial da empresa, um suporte em seus primeiros passos, para 

proteger das falhas e problemas mais comuns, tornando-as mais aptas à sobrevivência. 

Internacionalmente, o modelo de incubadoras tem se desenvolvido Nos quatro cantos do 
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mundo. O número aproximado de incubadoras do mundo chega a mais de 7000. Mais de 1800 

somente nos EUA e cerca de 900 na Europa (AL-MUBARAKI; BUSLER, 2014).   

No Brasil, existem cerca de 370 incubadoras em operação, abrigando mais de 2300 

empresas incubadas e mais de 200 empresas graduadas, gerando mais de 50.000 postos de 

trabalho e atingindo um faturamento que ultrapassa R$15 bilhões.  (ENGELMAN; 

FRACASSO, 2013; ANPROTEC, 2016). Em Natal, existem ao todo oito incubadoras 

registradas
1
 (REPIN, 2018). 

Para Silva et al., (2013), o processo de incubação é reconhecido mundialmente por sua 

eficiência em lançar e desenvolver novos empreendimentos, reduzindo as taxas de 

mortalidades das empresas de 70% para 20% em comparação com empresas abertas pelos 

meios mais tradicionais. O presente trabalho se justifica partindo do princípio da 

internacionalização das empresas como aspecto essencial de sustentabilidade e crescimento. A 

internacionalização deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade comercial para 

as empresas, tal necessidade não está reservada apenas às grandes empresas, mas é sim 

imperativa também aos pequenos empreendimentos (PAUNOVIĆ; PREBEŽAC, 2010; 

ZIMMERER; SCARBOROUGH; 2008). 

O processo de internacionalização possui não só o imperativo econômico da 

maximização de lucros, mas também reflete um imperativo comportamental, que existe além 

das empresas de grande porte, refletido pela profundidade do conhecimento usado como 

recurso produtivo por empresas de qualquer porte, além das atitudes, percepções e 

comportamento dos tomadores de decisão de tais empresas (ANDERSEN; BUVIK, 2002). 

O processo de internacionalização é extremamente complexo, e às vezes é impossível 

prever ou explicar o comportamento das empresas durante esse processo (AERTS; 

MATTHYSSENS; VANDENBEMPT, 2007). Existe uma necessidade de esforços constantes 

para apreender tal fenômeno. As incubadoras, portanto, possuem um papel fundamental nesse 

esforço de compreensão.  

É também preciso levar em conta a reconhecida importância das pequenas empresas e 

empreendimentos à sociedade de um modo geral e à dinâmica econômica, criando empregos, 

gerando inovações e riqueza em muitos países (LEONIDOU; KATSIKEAS; SAMIEE, 2002). 

MPMEs predominam no setor privado na maioria dos países e geram mais da metade dos 

                                                           
1
 Dados de Março de 2018.  
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postos de trabalho. (HESSELS; PARKER 2013) a internacionalização das MPMEs é benéfica 

para o desenvolvimento do país, o crescimento e prosperidade da economia e reputação 

internacional (RUZZIER et al., 2007). De acordo com Bell, Mcnaughton; Young, (2001) 

assim como Madsen e Servais (1997), aperfeiçoar a contribuição internacional das empresas 

de pequeno porte é considerado como uma estratégia vital e uma prioridade para políticas 

públicas em todo o mundo.  

O atual trabalho também leva em consideração a inadequação dos modelos clássicos 

do estudo da internacionalização das empresas (CHANG, 2011). De acordo com Axinn e 

Matthyssens (2002) existe uma inadequação generalizada das teorias sobre 

internacionalização. Existem novas realidades, uma dinâmica diferente imposta às empresas 

pela crescente competição global, exigindo a criação e entendimento de novos modelos e 

pondo uma pressão enorme para que incubadoras possam prover o ambiente adequado para 

adaptação das empresas.  

Por fim, é importante frisar que estudos demonstram que a incubação afeta 

positivamente a internacionalização das empresas, pois cerca de 10% das empresas incubadas 

iniciam o processo de internacionalização, índice consideravelmente maior que os 2% das 

MPMEs brasileiras (ENGELMAN; FRACASSO, 2013). Portanto, é necessário se entender as 

barreiras que impedem o crescimento desse processo de modo a traçar políticas públicas e 

estratégias empresarias que possam endereçar o problema efetivamente.  

1.2 Objetivos 

A. Objetivo Geral 

 Identificar,  a partir da perspectiva dos empreendedores locais, as barreiras ao 

processo de internacionalização das empresas incubadas em Natal/RN.  

B. Objetivos Específicos 

 Avaliar a perspectiva dos gestores das incubadoras acerca do suporte dado para a 

internacionalização das empresas incubadas. 

 Definir, dentre as empresas incubadas locais, quantas seguem uma estratégia de 

internacionalização. 

 Propor estratégias viáveis para ampliar o alcance da internacionalização das empresas, 

tornando-as mais competitivas. 
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1.3  Problema da Pesquisa 

O problema na pesquisa científica é qualquer questão não resolvida que se torna 

objetivo de discussão em qualquer área do conhecimento (GIL, 1999; SAUNDERS et al., 

2016). O problema na ciência aponta dificuldades específicas enfrentadas pelo pesquisador 

que podem ser resolvidas por intermédio da pesquisa; apontando assim, para a necessidade de 

se formular um problema de maneira clara, compreensível e operacional, tornando-o 

individualizado, específico e inconfundível, deixando patente qual a questão que a pesquisa 

pretende responder (SAUNDERS, 2016; PRODANOV; FREITAS, 2013; RUDIO, 1986). 

Adentrando uma perspectiva filosófica, Dewey (1938) classifica problema como o 

fenômeno inicial de qualquer indagação que necessita definição clara e análise lógica. Já para 

Ortega y Gasset (1976) problema é essencialmente a consciência de uma contradição. 

Para formulação do problema do presente trabalho levou-se em conta as definições 

supracitadas assim como os diferentes pré-requisitos referentes à validade científica de um 

problema e à sua valorização, resumidos no quadro 1. 

Quadro 1 - Aspectos Relevantes para Formulação de um Problema 

Aspectos Científicos Aspectos Valorativos 
O problema é enunciado em forma de pergunta? É viável, ou seja, resolvível por meio de pesquisa? 

O cerne da pesquisa está individualizado e 

especificado na formulação do problema? 
É relevante para geração e novos conhecimentos? 

Possui estrutura científica? É observável e 

mensurável? 
Traz uma nova contribuição à ciência? 

Pode ser metodologicamente estudado? Seu estudo pode chegar a uma conclusão válida? 
Pode ser empiricamente verificado em suas 

consequências? 

Possui função social – atende a interesses específicos? 

Fonte: Adaptado de Saunders et al., (2016); Lakatos e Marconi (2003); Rudio (1986); Schrader (1974). 

 

Levando-se em conta o número abundante de estudos existente que indicam as 

barreiras internas e externas ao processo de internacionalização em diversos setores/regiões 

assim como os aspectos científicos e valorativos relevantes para a formulação de um 

problema explicitados no Quadro (1), definiu-se o problema desta pesquisa nos seguintes 

termos:  

 “Quais as principais barreiras, segundo os empresários locais, que dificultam ou impedem o 

processo de internacionalização das empresas incubadas em Natal?” 

O problema dá ênfase à perspectiva dos empresários locais, pretendendo assim ir além 

de uma análise de fatores externos, buscando averiguar também os fatores dentro dessas 

organizações que podem estar delimitando o processo de internacionalização e a ênfase que os 

empresários dão aos problemas/situações específicas.   
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2. Revisão Bibliográfica  

2.1 Internacionalização e suas Forças Motrizes 

A classificação do fenômeno de internacionalização é, a priori, simples e literal, 

podendo ser entendido como o processo de aumento do envolvimento das organizações em 

atividades internacionais, que visa aumentar as vantagens competitivas da empresa, 

aperfeiçoar a rede de relacionamentos, maximizar lucros, diminuir custos e diversificar o 

capital intelectual através da expansão em mercados estrangeiros (CAMISON; VILLAR-

LOPEZ, 2010; WELCH; LUOSTARINEN, 1988). Internacionalização também pode ser 

entendida como um processo de adaptação das empresas aos mercados internacionais, 

levando em consideração as forças motrizes que tornam esse processo inevitável (CALOF; 

BEAMISH, 1995). Também é um processo de aprendizado contínuo e sistemático, tendo em 

seu cerne a gestão da inovação e do conhecimento (CAMISON; VILLAR-LOPEZ, 2010).  

Outros estudiosos entendem que a definição de negócios internacionais inclui uma 

série de operações: o fluxo de produtos e serviços, força de trabalho e movimento de 

tecnologia, importação e exportação, investimentos, turismo, transações financeiras, 

marketing e publicidade, logística e acordos intergovernamentais; assim, quanto mais 

dinâmica e mobilizada a economia, maiores possibilidades de internacionalização se 

apresentam para os negócios. (MEJRI; UNEMOTO, 2010; LANGVINIEN et al.,; 2010; 

KOTLER; ARMSTRONG, 1993) 

A redução das barreiras alfandegárias, a abertura de mercados outrora autossuficientes, 

o baixo custo das tecnologias e as revoluções nas telecomunicações e nos transportes que 

caracterizam a economia global possibilitaram que o fenômeno da internacionalização, antes 

restrito a um grupo de grandes empresas, ocorresse também entre pequenas e médias 

empresas, em um ambiente extremamente competitivo (SANDBERG, 2012; AXINN; 

MATTHYSSENS, 2002; GJELLERUP; 2000). Todavia, o número de pequenas empresas 

capaz de atuar no mercado global ainda é relativamente menor que o de grandes empresas, 

muitas empresas possuem severas limitações que as impedem de se expandir 

internacionalmente, especialmente no caso das pequenas e médias empresas, cujas barreiras 

mais comuns são limitações financeiras, gerenciais e temporais (ERIKSSON et al., 1997; 

MAYER: SKAK, 2002; HOLLENSTEIN, 2005; RIALP; RIALP, 2001).  
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Ao se estudar as forças motrizes para a internacionalização de empresas; é necessário 

distinguir tanto os fatores internos que a impelem quanto os fatores externos que apresentam 

condições e demandas para a sua consecução. Também é preciso entender a inter-relação 

dessas forças e como elas afetam e são afetadas através do networking entre indivíduos e 

organizações. Para alguns estudiosos as razões para internacionalização se dividem entre 

razões proativas ou agressivas – vocação internacional da firma e da cúpula administrativa, 

busca do aumento do lucro e da diminuição dos recursos, aperfeiçoamento e diversificação 

dos produtos/serviços, economias de escala, questões tributárias, etc. – e reativas – pressões 

da competição, proteção do mercado local, limitações do mercado interno, abertura de canais 

de distribuição, excedente de produção, vendas sazonais e aproximações culturais com 

mercados internacionais (WATTANASUPACHOKE 2002; BALL et al., 2004; BELL et al., 

2004, BELL; MCNAUGHTON, 2000; BELL et al., 2007; CHE SENIK et al., 2014; 

CAVUSGIL; 1980).  

 Também é preciso entender que o networking é em si uma terceira força motriz que 

influencia diretamente no desempenho do processo de internacionalização das empresas. O 

networking possui diversas vertentes, ele diz respeito à liderança corporativa das organizações 

e sua orientação para internacionalização e conhecimento de stakeholders internacionais – 

inter-relações com clientes, competidores, fornecedores, governo e sociedade em geral. Isso é 

especialmente importante no que diz respeito às transferências de tecnologias, parcerias e 

ampliação dos canais de distribuição (ZHOU et al., 2007; BELL; MCNAUGHTON, 2000; 

BELL et al., 2003; BELL et al., 2007; SENIK et al., 2014; MOEN; SERVAIS 2002; 

CAVUSGIL; 1980). 

A internacionalização é um processo complexo e não-linear, fruto da interação entre o 

empreendedor, a empresa, suas realidade específicas, o conjunto de seu network, suas 

vantagens competitivas e o ambiente institucional como um todo. Para MPMEs em uma era 

onde as born global firms crescem exponencialmente, o processo é anda mais complexo e 

convoluto, mas dois elementos intagíveis se destacam, a tolerância ao risco e a predisposição 

para o comportamento proativo (PEIRIS et al., 2012; ACEDO; GALÁN, 2011).   

É possível resumir o conjunto de forças motrizes que impulsiona a internacionalização 

em três fatores principais, como descrito no Quadro 2:  
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Quadro 2 – Forças Motrizes para Internacionalização. 

Forças Internas 

 

 Caraterísticas da organização – tamanho, idade, localização geográfica. 

 Competências – Baseadas em conhecimento, em capital intelectual ou 

contingenciais.  

 Recursos físicos, organizacionais e de network. 

 Orientação Empreendedora – Alinhamento com novos mercados.  

 Liderança – orientação à internacionalização, capital social, gestão da 

inovação e do conhecimento. 

Forças Externas 

 Ambiente mercadológico – tamanho do mercado, potencial de vendas, 

aspectos logísticos (infraestrutura, transportes, etc.) e abertura do mercado.  

 Governos – regulamentos, política de exportação, restrições alfandegárias, 

acordos bilaterais/multilaterais, posicionamento ideológico.  

 Macro Ambiente – Fatores económicos, políticos, tecnológicos, sociais e 

ambientais. 

 Características industriais – dinamismo, complexidade e características das 

indústrias (capital intensivo, capacidade de P&D, competições em níveis de 

preço, comercialização, patentes, brand awareness, etc.). 

 Ambiente Competitivo – Cooperação, codependência, co-aprendizado, 

mitigação de riscos e networking.  

Forças mistas ou de 

network 

 Liderança corporativa  

 Inter-relações com clientes, competidores, fornecedores, governo e sociedade 

em geral.  

 Conhecimento do mercado externo.  

 Expansão em mercados emergentes.  

 Transferência de tecnologias, parcerias e ampliação dos canais de distribuição.  

Fonte: Adaptado pelo autor baseado em Drucker, 2001; Coviello (2006); Sandberg, (2012); Mtigwe (2006); 

Andersson; Evers (2015); Anderson et al., 2013; Liesch et al., 2011; Liesch; Knight (1999); Johanson; 

Vahlne(1990); Kotler, Armstrong (1993). 

 

Dado essa miríade de forças motrizes e as complexas e multifacetadas relações entre 

as organizações e stakeholders, uma definição definitiva de internacionalização se torna um 

verdadeiro desafio conceitual, alguns estudiosos argumentam que não há entendimento sobre 

internacionalização sem o entendimento de todos os fatores que compõe e influenciam este 

processo (MEJRI; UNEMOTO, 2010). Para Carneiro e Dib (2007) o estudo das diversas 

teorias sobre internacionalização devem endereçar cinco questões específicas, porem inter-

relacionadas:  

 Por que internacionalizar? Quais os motivos, justificativas, condições e alternativas? 

 O que internacionalizar? Produtos, serviços, tecnologias, expertise, modelos de 

negócio? 

 Quando? Existe um plano para atividades de curto, médio e longo prazo?  

 Onde? Qual país ou região possui uma demanda latente ou não? 

 Como? Qual modo de entrada e o grau de controle que a organização irá exercer sobre 

as operações e parcerias internacionais?  

Existe uma abundância de teorias que buscam explicar o fenômeno da 

internacionalização tomando ângulos diversos, apresentando diferentes causas, abordagens e 
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consequências. Os estudos clássicos produziram duas abordagens essenciais; uma focada nos 

critérios econômicos, ou seja, da maximização dos recursos e do lucro e outra de enfoque 

cultural/comportamental mais subjetivo, que explica a internacionalização como um processo 

de mitigação do risco (ANDERSEN; BUVIK, 2002). Ambas as abordagens são válidas e, até 

certo ponto, inter-relacionadas e convergem para o ponto central relativo à conceituação 

clássica de internacionalização como a taxa gradual de envolvimento da organização no 

mercado internacional (JOHANSON; VAHLNE, 1977).  

Outros autores argumentam que o estudo sobre internacionalização se dividiria em três 

principais óticas (SANDBERG, 2012; AXINN; MATTHYSSENS. 2002; COVIELLO; 

MCAULEY, 1999; LEONIDOU; KATSIKEAS, 1996): Uma ótica voltada para o 

investimento estrangeiro direto (FDI) – também conhecida como perspectiva econômica 

(ANDERSEN; BUVIK, 2002) – que explica de forma mais clara a expansão internacional de 

grandes corporações; uma abordagem voltada para aspectos culturais – a perspectiva 

comportamental e gradual representadas pelos stages models (JOHANSON; VAHLNE, 1977) 

ou I-Models (BILKEY; TESAR, 1977; CAVUSGIL, 1980; CZINKOTA, 1982; REID, 1981) 

– sustentando que a internacionalização é resultado de um combinado entre conhecimentos e 

atitudes, percepções e comportamentos dos empreendedores na busca da maximização dos 

lucros e diminuição dos riscos e, por fim, a abordagem de network (MADSEN; SERVAIS, 

1997; MCDOUGALL; OVIATT; SHRADER, 2003, OVIATT; MCDOUGAL, 1994; 

RENNIE, 1993) que enfatiza as redes de relacionamento como aspectos centrais no processo 

de internacionalização através da aproximação de stakeholders com objetivos similares. 

Ainda que essas abordagens sejam amplas, historicamente abrangendo as mais diversas 

nuances do processo de internacionalização, elas não explicam o fenômeno completamente, 

dada a natureza das born global organizações e das mudanças recentes na natureza da 

competitividade das pequenas e médias empresas (COSTA et al., 2018; BRAMBILLA et al., 

2012; LOVE; ROPER, 2015).  

 A perspectiva econômica é a mais clássica e antecede o estudo comportamental, 

sendo mais adequada para entender o processo de internacionalização de empresas 

multinacionais, que definem sua estrutura de produção e expansão baseada nos custos de 

transações, escolhendo sua forma e localização de modo que seus custos sejam minimizados 

(COVIELLO; MCAULEY, 1999). Esta abordagem baseia-se inicialmente nas teorias do 

comércio internacional clássicas, como Vantagem Absoluta – Smith (1776); Vantagem 

Comparativa – Ricardo, (1817); e Proporção de Fatores – Heckscher; Ohlin, (1933) 
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(MTIGWE, 2006). A partir dos anos 50, essa abordagem passou a se concentrar nas empresas 

individuais – e sua expansão internacional – e não nas nações como um todo. (SANDBERG, 

2012, BUCKLEY; CASSON, 1976; HENNART, 1982, DUNNING, 1980; 1988, HYMER, 

1960).  

O Paradigma Eclético apresentado por Dunning (1977), é um dos modelos mais 

representativos dessa escola de pensamento e define três condições primordiais para o 

envolvimento de empresas em atividades internacionais, a saber: (1) vantagens de propriedade 

em relação às empresas locais (acesso privilegiado a certos grupos de ativos); (2) vantagens 

de internalização (internalizar processos como vendas e produção de modo a diminuir 

possíveis imperfeições mercadológicas); (3) vantagens de localização (se os dois primeiros 

critérios são atendidos, é preciso determinar se há sentido econômico para as empresas 

estabelecerem uma subsidiária em território estrangeiro, analisando as vantagens que tal 

território oferece).  

Já o modelo comportamental foi desenvolvido com foco exclusivo nas empresas 

durante seu processo de internacionalização, baseado em modelos de comportamento 

(CYERT; MARCH, 1963) e crescimento organizacional (PENROSE, 1959) culminando no 

modelo de Uppsala, (JOHANSON; VAHLNE, 1977) descrevendo o processo de 

internacionalização das empresas como um processo gradual, contínuo e sistemático de 

aquisição de conhecimento acerca dos mercados internacionais e seu modus operandi, o que 

aumenta o comprometimento das empresas em se expandirem internacionalmente.  

A Escola de Uppsala adota uma abordagem focando diferentes graus de incerteza e 

informação, apontando incrementalmente os passos para o modelo de internacionalização.  O 

modelo desenvolvido na Suécia se baseou no estudo de caso de empresas suecas – a saber, 

Volvo, Sandvik, Atlas Copco e Facit – e sustenta a perspectiva de a experiência doméstica 

preceder o crescimento para o mercado estrangeiro, que é primeiramente escolhido focando-

se em países geograficamente e culturalmente próximos um dos outros, movendo-se somente 

então para culturas e geografias mais distantes – o que é entendido como distância psíquica. 

Tal fenômeno é classificado como “Responsabilidade de Estranheza” (JOHANSON; 

VAHLNE, 2009). 

O aumento da participação da empresa no mercado internacional é gradativo, 

desenvolvendo-se a partir de uma cadeia de estabelecimento que vai da exportação regular até 
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surgir uma filial de fabricação. O processo, todavia, é caracterizado pela incerteza constante 

que precisa ser mitigada pela racionalização das decisões corporativas assim como das 

decisões tomadas através do acúmulo de experiências. O conhecimento de mercado se 

constrói através da experiência, influenciando as decisões e o nível de compromisso com a 

internacionalização, gerando um ciclo de novos conhecimentos e aprendizagem. Tal processo 

se torna orgânico após o seu início, ou seja, ele tende a crescer e se tornar mais complexo, 

caso as decisões estratégicas baseadas em perspectivas de longo prazo e desempenhos 

presentes sejam favoráveis (JOHANSON; VAHLNE, 2009). 

É possível resumir o Modelo de Uppsala em três pontos básicos: (1) a falta de 

conhecimento (entendido aqui como um recurso produtivo) é o maior obstáculo ao processo 

de internacionalização; (2) O conhecimento é especificamente de natureza operacional, as 

experiências obtidas pelas expansões graduais permitem o aumento deste conhecimento; (3) A 

alocação de recursos precisa ser gradual (JOHANSON; VAHLNE, 1977). 

O modelo pode ser negado dentro de três circunstâncias específicas: a) Abundância de 

recursos por parte das empresas, o que favorece crescimento agressivo; b) Condições de 

mercado estáveis e homogêneas, o que diminui consideravelmente margens de risco além de 

facilitar o conhecimento de mercado por outros meios além da experiência; e c) Vasta 

experiência das empresas em mercados semelhantes, sendo possível assim generalizar as 

experiências para mercados específicos.  

O modelo de internacionalização de Uppsala também define habilidades essenciais pra 

o processo de internacionalização das empresas, a saber: a) Gestão do Conhecimento – 

competências de negócios como também competências técnico-profissionais; b) Valorização 

da aprendizagem – a empresa precisa adotar uma abordagem de ensino-aprendizagem 

contínua e sistemática, focando na cooperação e compartilhamento do conhecimento; c) 

Gradualismo e incrementalismo – gestão do tempo e dos processos; d) Comprometimento – o 

nível de envolvimento da organização com a internacionalização; e) Competências sociais – 

as habilidades necessárias para interagir com diferentes culturas e mercados, mobilizando 

mudanças e criando novas parcerias (SALVADOR; PORTO; PESSOA, 2008). 

Dentro da abordagem gradualista, focando em pequena se médias empresas, 

GANKEMAN et al (2000), argumentam que existem 5 estágios distintos do processo de 

internacionalização, esses estágios, dadas as condições ideais, progridem linearmente: (1) 
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Foco em mercados domésticos; (2) Estágio de pre-exportação (fase de pesquisa e avaliação de 

oportunidades); (3) Exportação experimental (apenas uma pequena parcela da produção); (4) 

Envolvimento ativo (a estratégia de aumentar as vendas através da exportação se torna 

elemento central da estratégia de crescimento da empresa; e (5) Envolvimento comprometido 

(a empresa passa a depender massivamente do mercado estrangeiro, a relação 

exportação/vendas está acima de 40%).  

O desenvolvimento de novos modelos anos 70 e 80 culminou com o entendimento da 

internacionalização como um processo focado em um modelo de Inovação – I-Models. 

(BILKEY; TESA, 1977; CAVUSGIL. 1980; WELCH; LUOSTARINEN, 1988; REID 1981; 

CZINKOTA; 1982; ANDERSEN, 1993; LEONIDOU: KATSIKEAS, 1996) retendo o 

entendimento inicial do processo de internacionalização e inovação como incremental, mas 

focando na internacionalização como um processo de inovação estratégica e operacional. 

Com a evolução dos estudos sobre internacionalização os conceitos ficaram mais complexos, 

focando-se em determinados detalhes.   

Welch e Luostarinen (1988) destacam o envolvimento crescente das operações 

internacionais do mercado local ao estrangeiro ou do estrangeiro ao local, indo além das 

ideias relacionadas à venda de produtos para o mercado estrangeiro. Calof e Beamish, (1995) 

também destacam o aspecto operacional e estrutural das empresas em mercados estrangeiros 

estratégia, estrutura e recursos – focando no aumento de investimento direto e indireto em 

transações internacionais. Já Ahokangas (1998) se concentra no processo de alocação de 

recursos – mobilização, acumulação e desenvolvimento – para atividades internacionais como 

fator determinante do estágio de internacionalização de uma empresa. Todavia, o processo é 

mais complexo que a soma de operações de uma ou mais organizações, é preciso, para 

entendê-lo por completo, conhecer não apenas as operações relativas às organizações 

envolvidas, mas também os fatores econômicos, políticos, sociais e culturais que influenciam 

esses processo e que estão além do controle das organizações (MEJRI; UMEMOTO, 2010).  

A questão das redes de relacionamentos ou networking é considerada aspecto 

fundamental na definição do conceito de internacionalização, sendo entendida como um 

fenômeno de estabelecimento contínuo e sistemático de redes de relacionamentos de negócio 

em nível internacional, fazendo uso de extensão, penetração e integração a fim de atender aos 

objetivos organizacionais (JOHANSON, J. MATTSSON, 1988; JOHANSON; VAHLNE, 

1990; KORSAKIENĖ, DISKIENĖ, SMALIUKIENĖ; 2015).  
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A abordagem de network entende o processo de internacionalização como um 

processo de iniciação, desenvolvimento e manutenção de relacionamentos profissionais, 

tornando, in extremis, as próprias barreiras territoriais irrelevantes como também diminuindo 

as barreiras culturais (AXELSSON; JOHANSON, 1992; FORSGREN et al., 2005). O ponto 

forte desata teoria é o foco na explicação do processo de desenvolvimento da 

internacionalização através de redes de relacionamento que se estendem além das próprias 

empresas internacionais, fortalecendo canais regionais e globais (KORSAKIENĖ et al 2015; 

JOHANSON; MATTSON 1988). Todavia, tal modelo não explica satisfatoriamente os 

padrões de internacionalização adotados pelas organizações (BJÖRKMAN: FORSGREN, 

2000) por, quiçá, manter seu foco em aspectos descritivos e generalizados. Porém, o estudo 

das teorias de network é essencial para a superação de barreiras à internacionalização 

especialmente para pequenas e médias empresas assim como para entender o modus operandi 

do processo de internacionalização destas mesmas tanto em mercados maduros quanto 

emergentes onde a importância do network é ainda mais exacerbada (SANDBERG, 2012; 

COVIELLO: MCAULEY, 1999; COVIELLO: MUNRO, 1997; CHETTY; 

BLANKENBURG HOLM, 2000; JOHANSON; KAO, 2010).  

As redes de networking não se criam, elas se transformam, networking é obter acesso 

aos meios de interação aceitos dentro de uma determinada realidade e a ideia de tais redes 

servirem para criar alianças, vínculos sociais e atividades econômicas com vias ao 

desenvolvimento mútuo e sobrevivência organizacional não é nova. O sucesso inicial de 

pequenos empreendimentos pode de fato ser resumido nessa capacidade de se mobilizar e de 

fato, se beneficiar dos recursos das redes sociais no período inicial de suas atividades. Além 

disso, a abordagem da rede faz referência específica ao processo de internacionalização inicial 

das empresas, sendo uma condição sine qua non para o seu sucesso (COVIELLO, 2006; LE 

POCHAT; BERTOLUCI; FROELICH, 2007; SÖDERQVIST; CHETTY, 2013; VAPOLA, 

2011). 

Todavia, tais modelos apresentam uma tremenda inadequação frente à realidade 

presente do processo de internacionalização. A rápida mudança no ambiente de negócios 

global nas últimas décadas, as novas realidades das fusões e aquisições, o caráter global da 

competição e a influência da revolução da informação sobre o comportamento do consumidor 

teve um forte impacto no processo de internacionalização da maioria das empresas ao redor 

do mundo. Portanto, para muitas pequenas e médias empresas, o processo de 

internacionalização se desvia do modelo gradual (GABRIELSSON et al., 2008).  Ou seja, um 



27 

 

número crescente de empresas se internacionaliza cada vez mais rapidamente, algumas 

mesmo surgindo já dentro de um modelo de negócios internacionalizado, buscando um 

desempenho internacional superior e focando-se em uma estratégia de expansão global na 

qual o conhecimento é seu principal recurso produtivo, essa firmas podem ser classificadas 

como born global. (AXINN; MATTHYSSENS, 2002; CHANG, 2011; WOOD et al., 2011; 

MORT, WEERAWARDENA; LIESCH, 2012 ; KNIGHT: CAVUSGIL, 2004).  

O caráter internacional de novos empreendimentos parece mesmo ser instantâneo, ao 

contrário do que ocorria antes com empresas de diversos portes. Tal fenômeno demanda uma 

análise das forças que o impulsiona, dos impactos da administração do conhecimento e do 

efeito da internacionalização sobre o desempenho das organizações dentro de um novo 

paradigma onde as organizações são globais desde o seu início (GABRIELSSON et al., 2008; 

MADSEN; SERVAIS, 1997; MCDOUGALL; OVIATT; SHRADER, 2003). Tal fenômeno, 

como argumenta Rennie (1993) separa os negócios em dois grupos distintos:  

 Negócios tradicionais – negócios baseados no mercado doméstico que seguem o 

modelo tradicional de exportação (em estágios) o que pode levar mais de duas décadas 

até o início dessas operações e as receitas de exportações perfazem apenas ¼ de sua 

receita total.  

 Negócios nascidos globais (born global ou international ventures) – grupo de 

empresas que começam o processo de exportação em no máximo dois anos após sua 

fundação e suas receitas de exportação chegam mesmo a ¾ da receita total da 

empresa.  

A ascensão das empresas born global é consequência de uma economia global mais 

diversificada, na qual organizações variadas – incluindo MPMEs – podem obter sucesso 

internacionalmente (KNIGHT: LIESCH, 2016). Em 2012 cerca de 20% dos novos negócios 

na União Europeia eram compostos por empresas Born Global, chegando a ser 50% das novas 

empresas na Bélgica, Dinamarca e Romênia (EUROFOUND, 2012; OECD, 2013). 

 Esse sucesso, todavia, não vem livre de diversas barreiras e riscos, as empresas 

menores não são apenas versões reduzidas das grandes corporações, sua estrutura e 

comportamento diferem consideravelmente. (COSTA et al., 2018; LIESCH et al., 2011; 

VOSSEN, 1998; BRAMBILLA et al., 2012; LOVE; ROPER, 2015).  
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Teoria e pesquisa em relação as Born Global firmas ainda se encontram em estagio 

inicial, sendo assim incompletas e com a maior parte do seu foco em pesquisas exploratórias e 

descritivas, sem que haja formação de teorias sólidas (SANTOS, 2015, CLERK et al., 2012; 

JONES et al., 2011). No entanto, já é possível afirmar que as empresas nascidas globais 

possuem características próprias, dentre elas pode-se destacar através do estudo da literatura 

vigente: 

 Empresas pequenas que se internacionalizaram rapidamente e cuja vantagem 

competitiva está em sua expertise única (BELL; MCNAUGHTON; YOUNG, 2001).  

 Empresas que usam múltiplos canais de vendas como fonte de vantagem competitiva 

(OVIATT; MCDOUGAL, 1994). 

 Empresas cuja visão de globalização e internacionalização faz parte de sua própria 

missão corporativa (GABRIELSSON et al., 2008). 

 Possuem 4 características fundamentais em seu modelo de marketing: (1) criação de 

oportunidades, (2) produtos inovadores intimamente ligados às necessidades dos 

clientes, (3) aprimoramento de recursos e (4) legitimidade (MORT et al., 2012). 

 Relacionamentos construídos por meio de investimentos estrangeiros diretos 

representam sua principal via de acesso a ativos estratégicos e ajudando a superar as 

barreiras à internacionalização (CHEN; CHEN, 1998). 

 Startups de alta tecnologia que atuam no mercado global desde o início das atividades 

e que precisam atuar dessa forma para permanecer relevantes no mercado, o que leva a 

um alto índice de falha, variando entre 50% e 75%  (BLANK, 2013; AGOSTINHO et 

al., 2015; COLOMBELLI et al., 2016; TANEV et al., 2015). 

Não obstante o conceito de startup variar consideravelmente entre acadêmicos, uma 

ideia comum diz respeito ao fato de startups serem negócios inovadores recém-formados por 

um ou mais empreendedores que busca encontrar um modelo de negócio escalável, repetível 

em condições certas, ao redor de um produto, serviço, processo ou plataforma (KOLVEREID; 

ISAKSEN, 2006; RIES, 2011; GIARDINO et al., 2015; FREEMAN; ENGEL, 2007; RADAS 

AND BOŽIĆ, 2009). Startups são organizações com prazo de validade muito curto; que 

designadas para “se escalarem” em grandes organizações, ou seja, de um projeto de 

desenvolvimento de tecnologia enxuto, informal e acelerado a uma organização econômica e 

legalmente estruturada de modo a ser confiável para transações e investimentos. Falha no 
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processo de escalonamento resulta em morte quase certa (STAYTON; MANGEMATI; 2016; 

BURKE; MORLEY, 2016; MARMER et al., 2011). 

O estudo do comportamento dos fundadores e CEOs das born global organizações foi 

essencial para entender os aspectos culturais e subjetivos que as impulsionavam (KNIGHT; 

LIESCH, 2015; LUOSTARINEN; GABRIELSSON, 2006; MCDOUGALL ET AL., 2014). 

Diversos estudos apontam para um perfil de empreendedor menos avesso ao risco (ACEDO; 

JONES, 2007; ZHOU et al., 2007), com uma visão de negócios global, com experiência 

internacional considerável – tanto em business como academia e, especialmente, o interesse 

de criar um modelo de negócio com possibilidade de internacionalização desse a sua fundação 

(ACEDO; JONES, 2007; ASPELUND et al 2007; LUOSTARINEN; GABRIELSSON, 2006; 

MCGAUGHEY et al., 2011; PRANGE; VERDIER, 2011; WEERAWARDENA, MORT, 

LIESCH; KNIGHT, 2007). A questão do risco é levantada por Drucker (2001) quando 

afirmar que empreender não é simplesmente tomar riscos, mas sim poder de forma racional e 

mensurável diminuir os riscos de um empreendimento até que este se torne viável.  

A principal características de empreendedores em born global firmas parece ser o 

modo de estruturar seu raciocínio, partindo de uma postura de raciocínio effectual ao invés de 

raciocínio causal, adotando assim uma atitude menos avessa ao improviso e às mudanças 

repentinas, enxergando a estratégia a partir da ótica dos recursos disponíveis. Certamente, 

tanto o raciocínio causal quanto o effectual podem operar juntos na empresa, mas sua 

relevância varia com a incerteza do mercado em evolução e a natureza dos tomadores de 

decisão (SARASVATHY, 2009; HARMS; SCHIELE, 2012, NUMMELA et al., 2014). 

Em certo sentido os desafios das empresas nascidas globais se assemelham àqueles 

enfrentados pelas empresas tradicionais:  

 Pequeno porte, pouca experiência, networks ainda não desenvolvidos, problemas 

relativos à formação do capital humano e falta de habilidades administrativas aliada à 

falta de recursos financeiros (GABRIELSSON et al., 2008; KNIGHT; CAVUSGIL, 

2004). 

 Deficiência no processo de inovação também é considerado um grande desafio a ser 

enfrentado por tais empresas o que é agravado por falta de recursos financeiros que 

dificulta o processo de pesquisa & desenvolvimento (RENNIE, 1993). 

 Por fim, um brand desconhecido no próprio país de origem é outro obstáculo para 

empresas nascidas globais (MOEN; SERVAIS, 2002).  
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De modo sucinto, é possível levantar os seguintes pontos necessários para que uma 

empresa adentre o processo de internacionalização: a) Empreendedores voltados para o 

mercado internacional; b) Adequação da estrutura organizacional para o mercado externo; c) 

Foco estratégico; d) Envolvimento no networking internacional com clientes, fornecedores e 

parceiros; e) Sensibilidade acerca das diferenças culturais de cada região e dos desafios de 

adaptação (ENGELMAN; FRACASSO, 2013; HOFSTEDE et al., 2010; OVIATT; 

MCDOUGAL, 1994).  

Para fins do presente trabalho, o termo internacionalização, quando utilizado, fará 

referência ao fenômeno de consolidação de atividades econômicas de uma organização em 

mercados externos, sem no entanto, ignorar também os aspectos culturais de tal consolidação, 

seguindo tanto um modelo incremental quanto acelerado, visto que o foco são empresas 

incubadas que se classificam como MPMEs (RUZZIER; HISRICH; ANTONCIC, 2006). 

Também se partirá do princípio de que a internacionalização de empresas tornou-se 

precondição essencial para MPMEs, visando a consolidação de vantagem competitiva e o 

crescimento e desenvolvimento futuros (PAUNOVIĆ; PREBEŽAC, 2010; ZIMMERER; 

SCARBOROUGH, 2009) 

2.2 Gestão da Inovação como Fator de Internacionalização 

O estudo do empreendedorismo internacional é um campo recente que foca na 

internacionalização guiado principalmente por elementos específicos de orientação 

empreendedora como autonomia, inventividade, proatividade, vantagem competitiva e tomada 

de riscos. A internacionalização é vista de um modo geral como um estágio seguinte ao 

processo de inovação exceto no caso das empresas que adotam um rápido processo de 

internacionalização – Born global (GUERRERO; CUNNINGHAM; URBANO, 2015; 

AUTIO et al., 2000; WEERAWARDENA et al., 2007). 

Os estudiosos que se baseiam nas teorias de I-model definem a internacionalização 

como uma decisão e um processo de inovação, já que exige transformações em todo o ciclo 

produtivo (BILKEY; TESAR,1977; CAVUSGIL,1980; CZINKOTA, 1982; REID, 1981). 

Essas transformações parecem ser necessárias para atender às grandes mudanças globais onde 

a inovação é considerada fator essencial para competitividade e definições de vantagens 

competitivas entre empresas e vantagens comparativas entre nações, servindo como um 

catalizador de capital intelectual, atuando de frente nos desafios impostos por uma sociedade 
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baseada em conhecimento e movida pela competitividade (PINTO; GUERRERO, 2008; 

JAHONEN, 2013; DRUCKER, 1977, 2001).  

A consultoria internacional Ernst & Young (2015) publicou o relatório de Megatrends 

para o Futuro Próximo, focando em seis fenômenos distintos, porém inter-relacionados em 

escala global e de imenso poder transformativo sobre a vida de todos os habitantes da terra: 

Futuro Digital, Aumento do Empreendedorismo, Mercados Globais, Mundo Urbano, 

resourceful planet e Saúde Reimaginada. Todos esses fenômenos são globais e têm profunda 

interligação com a economia de mercado, a cadeia produtiva, a utilização de recursos e a 

sustentabilidade do planeta, gerando a demanda por inovações constantes e apresentando 

diversas oportunidades e desafios para a melhoria do desempenho das organizações e 

estímulo à sua internacionalização.  O Quadro 3 apresenta esses megatrends em maiores 

detalhes assim como seu impacto social e as relações com a inovação. 

Quadro 3 – Megatrends & Seus Impactos Sobre Inovação e Internacionalização. 

MEGATREND CARACTERÍSTICAS 

GERAIS 

DEMANDAS SOBRE A 

INOVAÇÃO E 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

Futuro Digital Acesso rápido e irrestrito à 

informação. 

Convergência de dados sociais, 

móveis, nuvens e big data e um 

ecossistema digital. 

Aumento no consumo de energia e 

uso de insumos básicos. 

 

Crescimento da demanda por colheita de 

energia. 

Edifícios inteligentes. 

Redução de deslocamento humano 

(crescimento do home office). 

Armazenamento de dados em nuvens. 

Aumento da eficiência em manufatura e 

agricultura.   

Aumento do 

Empreendedorismo 

Dependência das economias 

continuará significativamente 

interligada à atividade empresarial. 

Crescimento de número de 

empregos diretos formados por 

pequenos empreendedores. 

Empreendorismo de alto impacto 

não é mais exclusividade de 

mercados maduros – startups e 

disruptive technologies. 

Mulheres e jovens mais 

economicamente ativos. 

Crescimento econômico com menor 

consumo de recursos. 

Amplo mercado para tecnologias 

disruptivas que já surgem born global. 

Centros produtivos espalhados diminuem a 

necessidade por deslocamento urbano. 

Empresas digitais já desde o primeiro 

momento. 

 

Mercados Globais Taxas de crescimento mais rápidas 

e dados demográficos favoráveis 

em mercados-chave de rápido 

crescimento continuarão a ser uma 

característica da próxima década. 

As economias do mundo 

continuarão a ser altamente 

interdependentes através do 

comércio, o investimento e  

as ligações do sistema financeiro, 

levando a necessidade de uma 

maior coordenação política global 

entre as nações e cadeias de 

Mercados globais representam uma 

demanda global o que pressupõe empresas 

internacionais. 

O transporte de bens e pessoas crescerá e, 

por conseguinte, a demanda por serviços de 

suporte. 

Países em desenvolvimento terão mais 

acesso às tecnologias de ponta. 

O deslocamento de mão-de-obra 

especializada força governos a adotarem 

medidas melhorias sociais e econômicas 

generalizadas. 
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abastecimento resilientes para as 

empresas que operam neste 

ambiente.  

Mundo Urbano Consolidação da urbanização em 

mercados maduros e crescimento 

da urbanização em mercados 

emergentes. 

As Nações Unidas (ONU) relatam 

que 54% da população mundial 

vivem atualmente em cidades, e em 

2050, essa proporção aumentará 

para 66%.  

 

Oportunidades para desenvolvimento 

sustentável em ferrovias, rodovias, pontes, 

portos, aeroportos, água, energia, 

telecomunicações e outros tipos de 

infraestrutura. 

Oportunidades para o crescimento da 

agricultura eficiente, pouco intensiva de 

mão-de-obra. 

Mais demanda por pequenas empresas 

significa mais demanda por incubadoras e 

aceleradoras.  

Resourceful Planet O crescimento absoluto da 

população, o desenvolvimento 

econômico e os consumidores de 

classe média aumentarão a 

demanda global por recursos 

naturais - renováveis e não-

renováveis. 

Enquanto a oferta mundial de 

recursos não renováveis é 

tecnicamente finita, as novas 

tecnologias continuam a impactar o 

panorama da oferta futura, 

permitindo o acesso a reservas 

petrolíferas, gasosas e estratégicas, 

anteriormente difíceis de alcançar e 

extremamente valiosas. 

A inovação ocorrerá cada vez mais 

em mercados de rápido 

crescimento. 

A aplicação de novas tecnologias, bem 

como a mudança do ambiente de 

abastecimento, impulsionará a adaptação de 

modelos de negócios e à inovação em 

múltiplos setores. 

Os recursos naturais deverão ser mais 

eficazmente geridos, especialmente a partir 

de uma perspectiva de impacto ambiental. 

Tecnologias verdes terão grande demanda e 

oferecerão imensa oportunidade para 

empreendedores. 

 

Saúde Reimaginada Os cuidados de saúde - que já 

representam 10% do PIB mundial - 

estão mudando radicalmente. 

O custo crescente faz os sistemas 

de saúde concentrarem-se na 

prevenção ao invés de no 

tratamento das doenças. 

Aumento de rendimento em 

mercados emergentes aumenta a 

demanda por medicina preventiva. 

As taxas de natalidade diminuem 

assim como as taxas de 

mortalidade. 

Uma explosão em grandes dados e 

tecnologias móveis de saúde está 

permitindo a criação e análise de 

informações em tempo real.  

 

IoT impactando diretamente na prevenção 

de doenças e na qualidade de vida das 

pessoas. 

Adoção de estilo de vida saudável aliado à 

medicina preventiva diminui demanda pelo 

mercado de remédios. 

Aumento da expectativa de vida da 

população do planeta de um modo geral.  

 

Fonte: Adaptado de Ernst & Young (2015)  

 

A inovação ocorre em cinco níveis específicos: (1) Introdução de um novo produto ou 

novo tipo de produto; (2) Introdução de um novo método de produção (novas tecnologias ou 

processos de produção/comercialização); (3) Abertura de novos mercados; (4) Novas fontes 
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de matéria prima; (5) Reorganização de qualquer setor da indústria (SCHUMPETER, 1934). 

Esses elementos, apesar de terem um enfoque industrial do século XX, permanecem atuais e 

servem de guia para o entendimento do processo de inovação como uma disciplina que pode 

ser racionalmente estudada e ensinada e uma estratégia que pode ser adotada 

sistematicamente pelas organizações na busca da internacionalização (ELGENMAN, 2017; 

OSLO, 2012; LEVITT, 1963). 

Levitt, (1963) faz uma diferenciação fundamental entre criatividade e inovação, como 

uma analogia entre teoria e prática, criatividade seria o processo de pensar o novo, inovação, 

por outro lado, é o processo de fazer o novo. O autor argumenta que é lugar comum a 

confusão entre formação de ideias com implementação, o conceito abstrato de criatividade 

não confere existência à ideia, é preciso inovação prática, ação criativa. A inovação pode ser 

assim entendida como um processo contínuo e sistemático de busca, aprendizado, 

experimentação, destruição criativa e desenvolvimento com enfoque em produtos, processos 

produtivos, estratégia e cultura organizacionais (DOSI; NELSON; WINTER, 2000). 

Seguindo esse preceito, Levitt alerta que a criatividade sem controle, ou seja, sem uma 

ação orientada de follow-through, se torna infecunda, pois não gera resultados reais, apenas 

valorações de potencial. O artigo é válido, não apenas para o entendimento do processo de 

qualidade em si, mas para orientação de incubadoras no que tange o encorajamento do 

processo criativo, partindo do principio de que a criatividade em si não serve como fomento 

para o crescimento econômico, pois não possui valor prático per se, a inovação é viável sem 

nenhuma nova invenção, e as invenções não induzem à inovação. (SCHUMPETER, 1951). 

Para (ROGERS, 2003) a percepção do novo pelo mercado consumidor (seja de um produto, 

processo ou método) define o que é verdadeiramente inovação. Tal visão é reforçada por 

Bessant e Tidd (2009) que apontam para inovação como abertura de novos mercados ou 

aperfeiçoamento dos mercados já amadurecidos.  

O Conceito do Manual da Organização Para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico-OSLO (2012), refere-se à inovação associada não apenas ao produto em si (quer 

seja novo ou aperfeiçoado) ou ao processo de produção, ou mesmo um novo método de 

marketing ou procedimento organizacional que muda a prática de negócios, mas também à 

inovação de posição que se refere a canais de comunicação e distribuição assim como a 

mudança de paradigma que geralmente engloba muitos desses pontos e se refere ao 

aprimoramento dos processos organizacionais como um todo.  
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Sendo assim, neste trabalho, quando utilizado o conceito de inovação, para fins de 

conceptualização e entendimento, será o conceito de inovação proposto pelo Manual da 

OSLO (2012) que pode ser resumido no Quadro 4:  

Quadro 4 – Inovação – Aspectos Conceituais e Operacionais 

TIPO DE 

INOVAÇÃO 

CARACTERÍSTICAS ÁREA DE 

ATUAÇÃO  

INFLUÊNCIA SOBRE 

INTERANCIONALIZAÇÃO 

Produto/ serviço 

novo ou 

melhorado 

Busca por coisas novas 

para Ofertar  

Ênfase em 

Pesquisa & 

Desenvolvimento 

Enfoque em padrões de qualidade e 

competição internacional e num 

diferencial que facilite alcançar uma 

posição de destaque no mercado 

Novo processo 

produtivo 

Mudanças na forma de 

fazer e elaborar o 

produto serviço para 

uma competição mais 

efetiva num ambiente 

em constante mudança 

Ênfase em 

Operações 

Estratégicas 

Aperfeiçoamento da qualidade/ 

diminuição de custo de produção para 

proporcionar maior índice de 

competitividade, aderindo com agilidade 

a novos processos e métodos 

Novo método de 

marketing 

Novas formas de 

introduzir esses 

produtos/ serviço no 

mercado 

Ênfase em CRM e 

Logística 

Criação de novas relações com mercados 

diferentes e tornar seus produtos/serviços 

disponíveis 

Novo método 

organizacional de 

prática de 

negócios 

Inovação de paradigma 

que tem como 

finalidade aprimorar os 

processos 

organizacionais 

Ênfase em 

governança 

corporativa 

Enfoque nos stakeholders globais 

Fonte: Adaptado de Bessant; Tidd (2009); Balan e Lindsay (2007); OSLO (2012)  

 

O aprimoramento do processo de inovação requer o seu entendimento como algo 

constante dentro das organizações e não como elementos esporádicos. A inovação pode e 

dever ser estudada e sistematizada nas organizações, aprimorando assim a competitividade e 

proporcionando melhore chances de internacionalização dos negócios (BALAN; LINDSAY, 

2007; BESSANT; TIDD, 2009). As relações entre tempo e os recursos financeiros e humanos 

se tornaram mais dinâmicas nas novas organizações, requerendo uma abordagem estratégica 

voltada para inovação que difere do entendimento tradicional de que dada a necessidade das 

menores organizações em focarem na sobrevivência, a limitação de recursos financeiros e a 

dificuldade em discernir aspectos estratégicos dos aspectos operacionais, o planejamento e 

ação estratégico é visto como secundário. (STAYTON; MANGEMATI , 2016; MARSDEN; 

FORBES, 2003; BEAVER, 2007; LOVE; ROPER, 2015) 

Quanto mais turbulento e incerto o ambiente competitivo, mais importância ganha o 

conhecimento como recurso produtivo, a gestão do conhecimento aplicado à inovação – o 

capital intelectual – tornou-se tão importante quanto gestão de capital, sendo assim um 

diferencial competitivo e estratégico e uma condição essencial para um processo efetivo de 

internacionalização  (DRUCKER, 1995, 2001; KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001). O 
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capital intelectual é o ponto de partida para inovação, pois a administração estratégica eficaz 

do acervo intelectual deve ser voltada para este processo a fim de agregar valor a produtos e 

serviços (SANTOS; BASSO; KIMURA, 2012; GRACIOLI et al., 2012). 

A inovação é um processo tanto mais necessário quanto mais arriscado, pois se utiliza 

de recursos escassos e muitas vezes, erros podem resultar em falência ou grandes prejuízos. A 

ideia de trabalhar em redes de empresas de pequeno porte, onde experiências e recursos 

possam ser compartilhados serve para mitigar esses riscos e aponta para a necessidade das 

incubadoras de empresas prepararem as empresas incubadas elementos distintos, porém inter-

relacionados: O processo de internacionalização e a inovação sistemática (ENGELMAN, 

ZEN; FRACASSO, 2015; DRUCKER, 2001; BESSANT; TIDD, 2009). 

2.3  Modelo de Internacionalização da Indústria Brasileira 

O processo de internacionalização das empresas brasileiras apresenta muitas barreiras 

e uma história tardia em relação aos principais mercados internacionais. Os problemas 

cambiais, o nível de desenvolvimento dos mercados maduros e os aspectos tributários são 

considerados como os principais problemas a serem enfrentados. (TACHINARDI, 2009).  

Kraus (2006) desenvolveu um modelo de internacionalização das empresas brasileiras 

baseado na análise da literatura vigente adequando-a ao panorama nacional.  Segundo o autor, 

a internacionalização da indústria brasileira além de tardia é ainda muito primária, pautando-

se no modelo de desenvolvimento das exportações com ênfase na produção, tipicamente 

caracterizado pelo excedente de commodities.  

O mesmo autor sustenta que existem quatro estágios gradativos representantes do 

comprometimento organizacional com o processo de internacionalização através das 

operações presentes no exterior: a) Etapa do pre-envolvimento – foco no mercado local 

(segurança) a empresa pode estar no estágio de não-exportadora (atua apenas localmente) ou 

de pre-exportadora (fase de estudo de mercados internacionais); b) Etapa do Envolvimento 

Passivo – caracteriza-se pelas atividades iniciais de exportação, pode estar tanto no estágio de 

exportadora irregular (realizando poucas atividades no exterior de forma esporádica) ou no 

estágio de exportadora passiva (Já exporta regularmente, porém sem representação comercial 

no exterior); c) Etapa do Envolvimento Ativo – o foco da produção se muda par ao mercado 

exterior, existem os estágios de exportadora pré-ativa (onde novos canais de distribuição são 

criados) ou o estágio de exportadora ativa (onde a operação é incrementada em detalhes e a 
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exportação se faz presente na própria missão corporativa da organização); d) Etapa do 

Envolvimento comprometido – caracteriza-se pela atuação multi-mercadológica, adequando-

se a nichos específicos de vários mercados, focando em atividades pós-venda e, finalmente, 

abrindo representações e escritórios internacionais.  

Já que o foco do presente trabalho é o estudo das barreiras à internacionalização de 

empresas incubadas, partindo da perspectiva dessas próprias empresas que em sua maioria são 

micro e pequenas empresas com recursos limitados, os modelos de internacionalização que 

serão levados em consideração para a construção dos construtos relevantes para o instrumento 

de pesquisa serão focados em abordagens comportamentais, levando em conta os modelos de 

estágios, modelo de Uppsala, modelo de network e o paradigma das empresas born global.  

2.4  Barreiras à Internacionalização 

É indiscutível o fato de que as barreiras à internacionalização de empresas, mesmo as 

pequenas e médias, tem se reduzido drasticamente graças à globalização. Todavia, continuam 

diversas, complexas, multifacetadas e, e certos casos, quase que intransponíveis 

(NARAYANAN, 2015; ANDERSSON; EVERS, 2015; ANDERSON et al., 2013; LIESCH et 

al., 2011; SANDBERG, 2012; HOLLENSTEIN, 2005).  

A distinção mais básica acerca das barreiras diz respeito a fatores internos e externos 

às organizações. As barreiras internas são essencialmente barreiras de gestão (aspectos 

informacionais, funcionais e mercadológicos) e barreiras de recursos (tantos financeiros 

quanto de capital humano e intelectual); já as barreiras externas possuem natureza variada, 

podem ser legais, procedurais, políticas, econômicas, mercadológicas, geográficas, ambientais 

culturais e específicas (relativas a problemas e especificações únicas em um determinado 

país) (SEKLIUCKIEN, 2013). Outra distinção diz respeito às barreiras específicas 

(relacionadas principalmente à empresa, seus gestores, seus competidores, os custos de 

operação, legislações exclusivas, as limitações de seu network, modelos de negócios e sua 

estratégia de expansão) e gerais (relacionadas ao mercado como um todo, sendo 

principalmente econômicas e políticas, enfatizando as barreiras de entrada e de operações) 

(OJASALO; OJASALO, 2011).  

Sem fazer distinções entre aspectos internos e externos, Paunovic; Prebezac (2010) 

apontam para 14 pontos na seguinte ordem de importância. (1) Ausência de capacidade 

empreendedora e gestora, (2) barreiras burocráticas, (3) mau uso da informação e do 
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conhecimento, (4) dificuldades em obter recursos financeiros, (5) investimentos inacessíveis, 

(6) falta de conhecimento sobre padrões de qualidade e certificações, (7) produtos/serviços 

com aplicações diferenciadas, (8) barreiras linguísticas e culturais, (9) risco de vendas e 

promoção, (10) competição doméstica, (11) concorrência de multinacionais, (12) dificuldades 

relativas às embalagens e rotulagens, (13) falta de apoio governamental, (14) ausência de 

propriedade intelectual.  

Já Kahiya (2013) em um exaustivo estudo comparativo entre as empresas 

convencionais e os novos empreendimentos internacionais constatou que na literatura havia 

referência a 42 barreiras específicas. As dez mais prementes por número de estudos seriam: 

(1) Competição em mercados estrangeiros, (2) língua e barreiras culturais; (3) risco cambial, 

(4) localização de distribuidores, (5) falta de apoio governamental, (6) financiamento de 

capital de giro, (7) falta de mão-de-obra flexível/qualificada, (8) Administrar a documentação 

de exportação, (9) Identificar mercados estrangeiros, (10) Coletar e transferir fundos.  

Ao estudar o mercado brasileiro com ênfase em novas empresas de base tecnológica, 

Cahen, Lahiri; Borini (2016) levantam três principais obstáculos ao processo de 

internacionalização: (1) Barreiras institucionais, (2) barreiras de capacidades organizacionais 

e (3) barreiras relativas aos recursos humanos.  

É necessário salientar que a ordem de importância desses fatores tende a variar de 

acordo com características intrínsecas da empresa assim como as forças maiores do mercado, 

todavia, é possível relacionar as mudanças de legislação e altas taxações como principais 

barreiras externas, já as principais barreiras internas diriam respeito à falta de capital inicial e 

de capital humano (HESSELS; PARKER, 2013). No que tange as MPMEs outros fatores 

também se mostram prementes, a falta de conhecimentos linguísticos dos funcionários, falta 

de experiência com mercados estrangeiros, altos custos de promoção e falta de informação 

sobre mercados estrangeiros (TOULOUVA; VOTOUPALOVA; KUBICKOVA, 2015). De 

um modo geral, o tamanho das MPMEs é o principal fator delimitante ao processo de 

internacionalização, pois suas capacidades financeiras e operacionais são restritas devido ao 

menor tamanho. Todavia, acredita-se que as MPMEs podem enfrentar os obstáculos vigentes 

através de uma estratégia de diferenciação e de ênfase em atividades de network 

(KORSAKIENE; TVARONAVICIENE, 2012; KORSAKIENE et al., 2015).  

A agilidade presente nas pequenas empresas na hora da tomada de decisões é um 

ponto de concordância entre estudiosos e é geralmente tido como uma vantagem competitiva 
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(COSTA et al., 2018; BRAMBILLA et al., 2012; LOVE; ROPER, 2015).  

No entanto, o fato de o processo decisório destas organizações passar geralmente sob o 

crivo do proprietário/gerente geral, sendo por vezes uma decisão pessoal afetada por 

influência de percepções individuais e não por uma tomada de decisão inteiramente racional.  

Assim, tanto as barreiras reais quanto as barreiras de percepção, não objetivas, complexas e 

essencialmente idiossincráticas, afetam o processo decisório de internacionalizar-se 

consideravelmente (CRICK, 2007; LIESCH et al., 2011; ERIKSSON et al., 1997). 

 Embora haja poucos estudos acerca das barreiras de percepção (perceived barriers), 

pode-se afirmar que percepção e comportamento são fenômenos distintos, porém 

extremamente inter-relacionados; assim, o comportamento do empreendedor será influenciado 

diretamente pela sua percepção imediata do que se constitui uma barreira, gerando uma série 

de profecias autorrealizáveis (SHOHAM; ALBAUM, 1995; AABY; SLATER, 1989; SHAW; 

DARROCH, 2004; XIE; SUH, 2014).  

O entendimento deste tipo de barreiras, ou seja, da intepretação pessoal que gerentes 

possuem acerca de recursos e fatores externos ao processo de internacionalização, assim com 

seus impactos, é essencial; pois as atitudes e inclinações gerenciais estão no centro do 

processo de internacionalização das empresas (DARROCH, 2004; MATANDA; FREEMAN, 

2009; XIE; SUH, 2014; ZAHRA et al., 2000; ANDERSSON, 2000; SHOHAM; ALBAUM, 

1995).  

O Quadro 5 sumariza algumas das principais barreiras, vertentes e autores que as 

estudaram:  

Quadro 5 – Barreiras à Internacionalização e Principais Vertentes. 

Falta de 

recursos 

 Falta de recursos humanos 

 Falta de pessoal capacitado em P&D 

 Falta de informação acerca de mercados 

externos 

 Canais de vendas inapropriados 

 Falta de acesso às novas tecnologias 

 Baixo capital de giro 

Engelman, Zen; Fracasso (2015); Charry, 

Arias-Pérez; Barahona (2016); Coviello; 

McAuley (1999); Dana (2004); Matlay; Mitra 

(2004); Eriksson et al (1997); Mayer; Skak 

(2002); Hollenstein (2005); Rialp; Rialp 

(2001); Toulouva, Votoupalova; Kubickova 

(2015); Hessels; Parker (2013); Zimmerer; 

Scarborough (2008); Singh et al (2010); 

Ahokangas (1998), Kahiya (2013), Kahiya, 

(2017). 

Restrições 

financeiras 

 

 Fundos inadequados 

 Dificuldade em conseguir crédito 

governamental 

 Processos longos e complicados para 

conseguir crédito bancário 

 Pouco acesso a FDI 

Ray; Neck (2007); Harvie (2008) Harvie;  Lee 

(2002); Eriksson et al (1997); Mayer; Skak 

(2002); Hollenstein (2005); Rialp; Rialp 

(2001), Chen; Chen, (1998); Paunovic; 

Prebezac (2010); Zimmerer; Scarborough  

(2008) ; Singh et al (2010). 

Baixa  Atitude negativa (aversão ao risco e Kahiya (2013), Kahiya (2017), Shepherd; 
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orientação 

empreendedora 

dependência de subsídios 

governamentais) 

 Ausência de estratégia de mitigação de 

risco 

 Recursos presos na exploração do 

mercado interno 

Wiklund (2005); Zahra; George (2002); Jones 

et al., (2011); Rashid; Tan (2002); Alvarez. ; 

Busenitz (2001); Autio et al., (2000); Ghauri; 

Tesfom (2003); Paunovic;  Prebezac (2010); 

Drucker (2011); Matanda; Freeman (2009). 

Falta de 

competitividade 

 Má gestão do conhecimento e da 

inovação 

 Falta de qualidade dos produtos 

(acreditações internacionais e reputação) 

 Limitações logísticas e mercadológicas 

 Tecnologia inadequada 

 Deficiências no processo de P&D 

 

Bell et al (2003); Rashid; Tan, (2002); 

Ahlstrom et al (2006); Benzing et al (2009); 

Toulouva, Votoupalova; Kubickova, (2015); 

Hessels; Parker (2013); Singh et al (2010); 

Majocchi et al (2010), Porter (2008); Jalonen 

(2013); Brambilla et al., 2012; Love; Roper, 

(2015). 

Interferência 

Política 

 Barreiras comerciais e alfandegárias 

 Variação nas regulações entre países 

 Governos instáveis 

 Alto índice de burocracia 

 Taxação elevada 

Kahiya (2013), Kahiya (2017), Narayanan 

(2015); Adhikari et al (2006); Paunović; 

Prebežac (2010); Sekliuckien, (2013); 

Zimmerer; Scarborough, (2008); Porter 

(2008).  

Restrições de 

gestão 

 Dificuldade em ganhar a confiança de 

stakeholders  

 Falta de expertise na área 

 Alto índice de turnover 

 Restrições de tempo de planejamento 

estratégico 

 Ausência de uma estratégia de expansão 

internacional 

 Planejamento orçamentário deficiente 

Benzing et al., 2009; Hashim; Hassan (2008); 

Stayton; Mangemati (2016); Marsden; Forbes 

(2003); Beaver (2007); Love; Roper (2015); 

Toulouva, votoupalova; Kubickova (2015); 

Paunović; Prebežac (2010); Hessels; Parker, 

(2013); Rashid; Tan, (2002); Alvarez. ; 

Busenitz, (2001); Autio et al., (2000); Ghauri; 

Tesfom (2003); Ojasalo; OJasalo, (2011). 

Drucker (2001), Majocchi et al (2010), Porter 

(2008); Matanda; Freeman (2009). 

Distâncias 

Culturais 

 Barreiras culturais 

 Restrições linguísticas 

 Diferenças religiosas 

 Problemas com liderança e estilos de 

gestão 

Rashid; Tan (2002); Calof; Beamish (1995); 

Dana (2004); Toulova, Votoupalova; 

Kubickova, (2015); Johanson; Vahlne (1990). 

Distâncias 

Físicas 

 Infraestrutura precária,  

 Altos custos de deslocamento, 

 Barreiras logísticas e de transporte.  

Toulova, Votoupalova; Kubickova (2015); 

Johanson; Vahlne (1977); Calof; Beamish 

(1995). 

Baixo nível de 

networking 

internacional 

 Baixa referência internacional 

 Benchmarking restritivo 

 falhas no desenvolvimento, identificação 

e comunicação com clientes, parceiros, 

fornecedores e investidores 

 Falha na identificação de clientes em 

potencial 

 Dificuldade com transferências de 

tecnologia 

Agostinho et al (2015); Kasabov (2015); 

Ghauri; Tesfom (2003); Hashim; Hassan 

(2008); Zain; Ng, (2006); Coviello; McAuley, 

(1999); Coviello; Munro, (1997); Chetty; 

Blankenburg Holm (2000); Johanson; Kao 

(2010); Wallin et al (2015), Hashim; Hassan 

(2008); Ojala; Ojala (2009); Zain; Ng, (2006) 

Camison; Villar-Lopez (2010). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As atitudes de liderança em direção ao crescimento – growth orientation – é um forte 

pré-requisito para o crescimento e expansão internacional a orientação para o crescimento 

complementa as vantagens competitivas relacionadas às capacidades internas, sendo 

essenciais para a estratégia de internacionalização. A orientação para o crescimento é tão 

essencial ao processo de internacionalização que afeta até mesmo a percepção gerencial com 

relação às barreiras a serem enfrentadas. (BAUM, SCHWENS; KABST, 2013; MORENO; 
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CASILLAS, 2008; NUMMELA, 2004). Uma empresa irá apenas enfrentar barreiras 

consideradas complexas e atribuladas se possuir uma clara orientação para o crescimento, 

caso contrário, o processo de internacionalização é detido ou adiado de forma indeterminada 

(BAUM, SCHWENS;KABST, 2013; ZARAH et al., 2000; OVIATT; MCDOUGALL, 1994). 

O caráter das barreiras à expansão internacional por vezes é intrínseco às empresas e 

mercados específicos, estando diretamente relacionado às vantagens competitivas das 

empresas vis-à-vis as características intrínsecas de cada região em que se expande. As 

empresas perdem uma vantagem competitiva ao internacionalizarem-se quando não possuem 

habilidade suficiente para transferir essa determinada vantagem – contratos exclusivos com 

fornecedores ou acesso à capital barato, por exemplo – isso geralmente atinge empresas 

específicas. Um problema mais comum a todas as empresas no que tange à perda de uma 

vantagem é a inabilidade de criar valor no mercado externo, geralmente por seus produtos não 

serem tão úteis fora de seu mercado local. As empresas precisam enfrentar desvantagens em 

casos específicos quando precisam, por exemplo, transferir recursos e estes não se mostram 

tão produtivos quanto nos mercados de origem. De um modo geral, as principais 

desvantagens criadas estão relacionadas às barreiras sustentadas por governos assim também 

como a relutância de consumidores estrangeiros adotarem novos padrões de consumo; as 

barreiras relacionadas à internacionalização poderiam ser resumidas em quatro custos 

específicos: (1) custo de expansão, (2) custo de inovação (liability of newness), (3) custo de 

estranheza (liability of foreigness) e (4) custo de infraestrutura (WASWOSKA, 2016; 

CHINTA et al., 2015; CUERVO-CAZURRA, 2007; GASSMANN; KEUPP; 2007; 

BARNEY; 1991) 

É válido apontar que o networking é um elemento essencial para superação de muitas 

dessas barreiras e que uma deficiência no networking é, por outro lado, um fator difusivo e 

multiplicador que torna todas as barreiras mais difíceis de serem superadas, pois um baixo 

nível de networking internacional resulta em baixa referência internacional e benchmarking 

restritivo, isolando as empresas ao seu mercado interno e as deixando vulneráveis à 

competição global (AGOSTINHO et al., 2015; WALLIN et al., 2015; GHAURI, 2003; 

HASHIM; HASSAN, 2008; OJALA, 2009; ZAIN; NG, 2006). De fato, networking e 

administração de recursos humanos são dois dos fatores de maior impacto positivo no 

desempenho de exportações das MPMEs e na facilitação da expansão internacional 

(D’ANGELO et al., 2013; SCHWEIZER, 2013).  
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Também é importante perceber que a importância relativa dessas barreiras varia ao 

longo do processo de internacionalização. As barreiras internas sempre são mais prementes 

nos primeiros estágios do processo, até porque também se caracterizam como barreiras 

mentais para os gestores. Uma vez transpostas estas barreiras, o foco na superação das 

barreiras externas é muito maior, especialmente no que tange às parcerias comerciais. Os 

efeitos da aprendizagem e acumulação de recursos, além de uma gestão eficiente da inovação 

e do conhecimento também são vitais para a superação das barreiras internas que se renovam 

na medida em que as empresas expandem seus processos (KAHIYA, 2017; BELL, 2003; 

RASHID; TAN, 2002; AHLSTROM et al., 2006; BENZING et al., 2009).  

Em relação às MPMEs, a despeito de sua capacidade de responder mais rapidamente 

às mudanças ambientais por possuírem uma estrutura de decisória mais simples e sua natural 

facilidade para capitalizar o networking, tais organizações sofrem barreiras específicas 

geralmente relacionadas aos recursos humanos e financeiros. Assim, o tamanho pode vir a ser 

uma barreira ou força motriz dependendo do ângulo em que o fenômeno é analisado. É 

também preciso levar em conta que os vastos estudos orientados para as barreiras à 

internacionalização de empresas multinacionais não são necessariamente diretamente 

aplicáveis à realidade das MPMEs, esse hiato apenas aumenta com a dinamização do mercado 

global e a maior participação de empresas de menor porte no processo de internacionalização 

(KORSAKIENE; TVARONAVICIENE, 2012; TOULOVA, VOTOUPALOVA; 

KUBICKOVA, 2015; HUTCHINSON et al., 2006).  

2.5 Incubadoras e Empreendedores 

Levando-se em conta que o conhecimento é a grande força de vantagem competitiva 

das empresas modernas como também seu principal recurso produtivo, além dos recursos 

tradicionais estudados pelos economistas – Terra, Trabalho e Capital – (DRUCKER, 

1995,2001; GRANT, 2002; KOGUT; ZANDER, 1992); é possível inferir que todas as 

iniciativas que visem facilitar a disseminação do conhecimento em prol do desenvolvimento 

das organizações se constituem em fatores competitivos primordiais para as economias 

modernas, tendo um papel preponderante na criação de novos negócios. As incubadoras 

encaixam-se perfeitamente nesse tipo de iniciativa, pois são a iniciativa de apoio ao 

empreendedorismo que mais se destaca na literatura acadêmica (ENGELMAN; ZEN; 

FRACASSO, 2015; SCHWARTZ, 2008). 
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Incubadoras são estruturas de compartilhamento de recursos – espaço, conhecimento, 

monitoramento, suporte técnico, etc., que fomenta a criação e o desenvolvimento de 

atividades empreendedoras. Sua raison d'être reside no controle e amparo que acontece nos 

períodos de incubação, de forma a facilitar o processo de consolidação da empresa no 

mercado. As incubadoras são um ambiente de flexibilidade e encorajamento, que dá ao 

empreendedor uma série de ferramentas e facilidades para o desenvolvimento de seu 

empreendimento. Essas ferramentas e facilidades podem variar de incubadora para 

incubadora, mas geralmente envolvem os seguintes aspectos: a) Instalações adequadas; b) 

serviços de apoio/administrativos e c) Consultoria; aconselhamento, pesquisas e treinamento 

(ENGELMAN; FRACASSO, 2013; ENGELMAN; ZEN; FRACASSO, 2015; DIAS, 2008; 

ETZKOWITZ, 2008).   

Seguindo esta linha de raciocínio – mesmo levando-se em consideração o 

posicionamento compartilhado por muito estudiosos de que o conceito de incubadora ainda 

não possui uma definição universalmente aceita ou aplicável (BARALDI; HAVENVID, 

2016; AL-DAJANI, H. et al., 2014; IBATA-ARENS, 2011) – o presente trabalho, para fins 

de precisão, irá se basear no conceito expresso pela American National Business Incubation 

Association, onde incubadoras são vistas como uma organização onde se dá o processo de 

apoio às empresas que acelera o desenvolvimento bem-sucedido de startups, oferecendo aos 

empreendedores uma gama de recursos e serviços, desde infraestrutura básica, até 

aconselhamento, consultoria e network (NBIA, 2014). 

É preciso também deixar claro para fins do estudo o conceito de empreendedor e sua 

inter-relação com as incubadoras, apesar de não haver um consenso conceitual acadêmico 

atual a despeito de todo interesse que o empreendedorismo levanta (HISRICH; PETERS 

2002; DRUCKER, 2001). Tal termo possui diveras definições que se complementam e por 

vezes levantam contradições (DRUCKER, 2001; STEVENSON, 1999). A definição clássica 

ainda do século XVIII aponta empreendedores como uma classe social distinta, que assume 

riscos para geração de riqueza (CANTILLON, 1755). Schumpeter (1934; 1951) aponta os 

empreendedores como vetores do processo de destruição criativa, fazendo coisas novas ou 

coisas antigas de modo novo. Stevenson (1999) aponta que Drucker também relaciona o 

empreendedor ao processo de inovação, através do uso do conhecimento como recurso 

transformador; já o próprio Drucker (2001) alerta que o empreendedor não é aquele que toma 

riscos, mas sim aquele que é capaz de minimizar riscos, tornando-os gerenciáveis. Para Mises 

(1949) o empreendedor é aquele que age compelido pelas mudanças no mercado, é criado e 
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também é criador de incertezas. Para fins acadêmicos, neste presente estudo, o termo 

empreendedor vai se referir aos indivíduos que investem seus recursos (tempo, capital, 

conhecimento, etc.) na criação de empresas tendo por objeto a maximização desses recursos, é 

possível argumentar que todo empresário atualmente com projetos e empresas incubadas são, 

por definição, empreendedores (HISRICH; PETERS 2002; DRUCKER, 2001; AERNOUDT, 

2004).  

O estudo dos processos de incubação passa por diferentes perspectivas teóricas 

variando de acordo com o foco do pesquisador na estrutura da incubadora em si, nas 

características do mercado, nos aspectos culturais e gerenciais das empresas, nos serviços 

oferecidos, na interação entre stakeholders, na natureza dos investimentos realizados e nas 

relações pós-incubação (MIAN, LAMINE; FAYOLLE, 2016). O objetivo primordial das 

incubadoras é oferecer às empresas melhores condições de sobrevivência, desenvolvimento e 

consolidação, é uma forma de fomentar o espírito empreendedor, diminuindo a mortalidade 

precoce dos empreendimentos (AHMAD, 2014; DIAS, 2008). É preciso, todavia, atentar para 

o fato de que incubadoras não são apenas uma estrutura de apoio e sim uma estrutura de 

aprendizado e de desenvolvimento de vantagem competitiva, provendo a aplicação da gestão 

ao empreendedorismo (DIAS, 2008; ETZKOWITZ, 2008). 

Incubadoras de empresas e redes de incubadoras são, atualmente, encontradas em 

quase todos os países industrializados e em desenvolvimento (LALKAKA, 2003; 

TZAFESTAS, 2008; IBATA-ARENS, 2011). Para Chandra; Fealey (2009), o Brasil é o 4º 

maior centro de incubadoras no mundo (atrás apenas dos EUA, Alemanha e China). Tal 

posição aliada à ideia das incubadoras como centros de disseminação de conhecimento 

justifica e requer uma postura constante de pesquisa para se entender esse fenômeno e assim 

ampliá-lo de forma positiva para toda a sociedade. 

Os benefícios da internacionalização de empresas na literatura especializada são amplamente 

discutidos, estes representam oportunidade de crescimento, geração de valor, aquisição de 

conhecimento e aprimoramento de expertises, tornando as empresas mais inovadoras e 

competitivas. Todavia, as pequenas empresas especialmente as startups de tecnologia 

precisam de um maior apoio para poder se beneficiar com a expansão internacional, de modo 

a consolidar sua posição de mercado. A dinâmica do mercado, com o ritmo de inovação e 

criação de empreendimentos se acelerando internacionalmente, pode não ser suficiente para 

tanto, pois geram um ambiente e incerteza, onde bons projetos tendem a fracassar ainda no 
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berço, assim as incubadoras de empresa existem para justamente aumentarem as chances de 

sucesso desses projetos, criando um ambiente mais favorável à inovação, internacionalização 

e consolidação econômica, guiando a mão invisível do mercado (ENGELMAN; ZEN; 

FRACASSO, 2015; MIAN; LAMINE; FAYOLLE, 2016;  COHEN;HOCHBERG, 2014; 

BERGEK; NORMAN, 2008 SCHWARTZ, 2008;  BRONK, 2008). 

Pode se citar, por exemplo, o fato de as micro e pequenas empresas no Brasil serem as 

maiores fontes geradoras de empregos diretos e indiretos.  Em 2015, no setor de Serviços, 

MPMEs representavam 98,1% do número de empresas; no setor de Comércio, as MPMEs 

representavam 99,2% do número de empresas; no setor Industrial, as MPMEs representavam 

95,5% do número de empresas (SEBRAE, 2015). Todavia, a taxa de mortalidade das novas 

empresas no Brasil é maior que 49% no segundo ano, chegando a aproximadamente 60% no 

seu quarto ano de vida. As atividades de suporte das incubadoras e o foco no mercado 

internacional podem contribuir para a melhoria deste cenário.  

O crescimento de incubadoras em todo mundo seguiu a bem-sucedida experiência 

norte-americana, começando com o estabelecimento de um programa de incubadoras em 

Nova York (1959) e um parque de pesquisa na Califórnia (1951) desde então há uma 

verdadeira corrida em busca de modelos de desenvolvimento regionais e de empresas que 

possam diminuir o índice de mortalidade das empresas, explorar as vantagens comparativas 

regionais e aumentar a eficiência de órgãos públicos no processo de desenvolvimento 

econômico (MIAN, LAMINE; FAYOLLE, 2016; MIAN, 2011). Os esforços de integração 

entre academia (os principais vetores das incubadoras) e o mundo empresarial envolveu 

diversos representantes da sociedade civil em diversos níveis (local, regional e nacional) nas 

políticas de apoio a esses empreendimentos e no reconhecimento da necessidade de se apoiar 

empreendedores especialmente novos ou recentemente estabelecidos, pois o reconhecimento 

da relevância de programas de incubação e aceleração especialmente em empresas de alta 

tecnologia é incontestável entre acadêmicos, políticos e empresários (MIAN, LAMINE;  

FAYOLLE, 2016; HOFFMANN; MAIS; AMAL, 2010; BARBERO et al., 2012). 

O esforço em corrigir eventuais desvios de mercado, criando novas empresas e/ou 

modelos de negócios e lidando com a alocação ineficiente de recursos é o principal foco de 

estudo sobre incubadoras, pois estas possuem um importante papel corretivo (PLOSILA; 

ALLEN 1985; BOLLINGFORT; ULHOI 2005; ELGEMAN, ZEN; FRACASSO, 2015). Este 

foco inicial pode levar para diferentes abordagens, muitos autores se concentram nos recursos 
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das incubadoras per se, tanto tangíveis quanto intangíveis e na melhoria desses recursos na 

incubação de negócios (MCADAM; MCADAM, 2008; PATTON et al., 2009; 

TODOROVIC; MOENTER, 2010; MILAN et al., 2012). Para alguns é preciso focar em uma 

teoria de contingência estrutural, adaptando-se os mecanismos da incubadora às necessidades 

regionais (KETCHEN et al., 1993; PHAN et al., 2005), já outros enfatizam uma teórica de 

social network, na qual os mecanismos das incubadoras devem ser concentrados no aumento 

das atividades de network das empresas. Outros autores veem nas incubadoras o potencial de 

servir de ponte entre stakeholders regionais – triple, quadruple helix (MIAN, 1997; CORONA 

et al., 2006; ETZKOWITZ, 2002). As perspectivas também variam em relação às interações 

entre incubadoras e empresas incubadas; existem abordagens orgânicas, onde a integração 

entre incubadora e empresa incubada atua como uma díade, onde o incubador e empresa 

incubada se assistem mutualmente na assistência ao processo de incubação (AHMAD, 2014; 

RICE, 2002; WARREN et al., 2009); já outros enfatizam uma abordagem institucional, com 

as incubadoras oferecendo um serviço mais estruturado, focando na redução de risco e na 

aceleração de negócios (GUERRERO; URBANO, 2012; PHAN et al., 2005). Existe também 

o foco de estudo em incubadoras virtuais, onde as incubadoras são centros de capital 

intelectual e de disseminação de informação no mercado de ideias de modo a desenvolver 

empresas inovadoras (NOWAK; GRAHAM, 2000; GANS; STERN, 2003).  

Mian, Lamine; Fayolle (2016) assim como Baraldi; Havenvid, (2016) oferecem uma 

abordagem ampla do estado do conhecimento no que tange ao estudo e funcionamento das 

incubadoras, focando nestas diferentes teorias e também destacando a importância de outras 

abordagens menos discutidas, demonstrando que essas teorias se convergem no esforço e 

resultado em diminuir margens de erro para empreendedores e investidores – vindo de 

encontro às ideias de Drucker (2001) acerca do risco empreendedor – e gerando benefícios 

sociais e integração entre diversos stakeholders. É possível encontrar na análise desses 

autores, sete componentes essenciais para o estudo das incubadoras, integrando a organização 

das incubadoras em objetivos institucionais e inter-organizacionais mais amplos: (1) Tempo; 

(de duração da incubadora e de incubação das empresas); (2) localização (das incubadoras e 

das empresas incubadas assim como os limites geográficos) (3) fontes (de recursos e 

informações), (4) natureza dos recursos utilizados, (5) controle/governança, (6) 

atividades/serviços e (7) resultados (tempo de incubação, formação de unicórnios, nível de 

sobrevivência e internacionalização das empresa. Ao se estudar tais componentes, verifica-se 

a presença de seis vetores estratégicos essenciais: (1) posicionamento na cadeia de valor, (2) 
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tomada de risco / tempo, (3) modelo de receita, (4) governança / controle, (5) 

internacionalização e (6) cooperação / concorrência. 

É interessante notar que há, pelo menos, três gerações distintas de incubadoras e que 

sua evolução acompanha a evolução não apenas do conceito de incubadora em si, mas da 

própria dinâmica do mercado em termos de competitividade, internacionalização e modelos 

de negócios. Existe também uma quarta geração de organizações que reflete a necessidade de 

flexibilidade, estratégias digitais e superação de barreiras geográficas, oferecendo serviços 

virtuais muito similares ás incubadoras físicas (BRUNEEL et al., 2012; MIAN, LAMINE; 

FAYOLLE 2016). O Quadro 6 apresenta essas informações de forma sucinta:  

Quadro 6 –Diferentes Gerações de Incubadoras – Natureza, Foco e Serviços. 

Natureza Foco Serviços  

1ª Geração  
Instalações e 

infraestrutura 

 Espaços gratuitos com custos subsidiados. 

 Facilidades compartilhadas – sala de reuniões, auditório, cafeteria, etc.  

 Serviços de telefone, internet, secretariado, etc.  

 

2ª Geração  
Inteligência 

corporativa  

 Treinamento em áreas relevantes de gestão (vendas, marketing, 

estratégia, orçamento, etc.). 

 Suporte no recrutamento e seleção de mão de obra qualificada. 

 Geração de capital intelectual via estudos de mercado, criação de 

conteúdo, etc.  

 Serviços de consultoria especializada (integrados à incubadora ou 

terceirizados) em questões legais ou governamentais. 

3ª Geração  Network 

 Facilitação de networking entre empresas incubadas e demais 

stakeholders. 

 Apoio ao processo de internacionalização. 

 Integração das empresas incubadas com investidores, business angels 

e venture capitalists.  

 Facilitação de participação em eventos internacionais  

4ª Geração Virtual 

 Disseminação de informações. 

 Apoio à formação de redes de network online. 

 Serviços online de suporte a negócios. 

 Geração de capital intelectual via estudos de mercado, criação de 

conteúdo, etc.  

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Mian, Lamine; Fayolle (2016); Engelman, Zen; Fracasso (2015); 

Bruneel et al., (2012), Abduh et al., (2007); Bollingfort; Ulhoi (2005) 

 

Para o SEBRAE, as incubadoras se dividem essencialmente em duas categorias: Uso 

intensivo de tecnologia (com apoio a empresas em setores tecnologicamente dinâmicos 

englobando assim um grande número de born global e startups) e Desenvolvimento 

local/regional (empresas de setores tradicionais de economia – indústria e prestação de 

serviços). Essa distinção, todavia, não é mutualmente excludente, muitas empresas de uso 

intensivo de tecnologia se interagem com empresas de setores tradicionais e todas oferecem 

possiblidade de desenvolvimento regional. Ademais, ambas as categorias de empresas 

trabalham com o foco na inovação e agregam valor por meio de incremento tecnológico. A 
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inovação, aliás, é o pré-requisito mais importante para escolha de projetos pelas incubadoras, 

98% das empresas incubadas inovam – 15% em nível internacional; 55% em nível nacional e 

28% em nível local (SEBRAE, 2012; ANPROTEC, 2016). 

As universidades estão cada vez mais ligadas ao empreendedorismo, tendo uma 

participação importante na rápida comercialização de tecnologias, sejam elas desenvolvidas 

como resultado de pesquisas lideradas por professores ou como resultado da incubação de 

projetos empreendedores liderados por estudantes – cerca de 1/3 das incubadoras de empresas 

estão atrelados a alguma instituição de ensino superior e são geralmente organizações sem 

fins lucrativos, com uma grande variedade de fontes de capital para financiamento (COHEN; 

HOCHBERG, 2014, MAN, 2011; AERNOUDT, 2004). 

A proliferação das incubadoras nas universidades em todo mundo assim como seu 

sucesso competitivo relativo às incubadoras não ligadas às instituições de ensino são 

explicados por três motivos essencialmente inter-relacionados: (1) A questão da 

empregabilidade (já que o empreendedorismo parece ser o fator mais eficiente na criação de 

novos empregos e as posições de emprego tradicionais estão mais escassas no mercado. (2) A 

escolha dos graduandos pelo auto emprego (as vocações empreendedoras estão cada vez mais 

valorizadas nos mercados modernos, compelindo os programas de extensão a acompanharem 

tal fenômeno). (3) As revoluções nos modelos de inovação industrial e pesquisa (a 

transformação das ligações entre universidade e empresa que passa de um modelo linear para 

interativo, trazendo a indústria para dentro da realidade acadêmica, multiplicando o potencial 

inovador destas instituições de ensino) (GUERERO, 2015; BARDSLEY, 2010; DOWARD, 

2012; DAWSON et al., 2009; MAJOGORO; MGABO, 2012; GIBB, 2010; ETZKOWITZ, 

2002). Ademais, as redes internacionais de network como as encontradas na comunidade 

acadêmica, podem ajudar na agilização do processo de internacionalização, as incubadoras 

ligadas às instituições de ensino possuem assim uma vantagem competitiva que pode ser 

diretamente transferida para as empresas incubadas (SHAH; PAHNKE, 2014; COVIELLO; 

MUNRO 1997; COVIELLO 2006; MUSTEEN et al., 2010; YUAN-CHIEN et al., 2011).  

O processo de consolidação da empresa dentro de um cenário de globalização e 

competitividade acena para necessidade de se incorporar ao portfólio das incubadoras serviços 

e ações voltados para impulsionar a internacionalização das empresas. Muitas incubadoras 

oferecem serviços voltados especificamente ao suporte do processo de internacionalização, 

tais como contatos internacionais (network e parceria), transferência de tecnologia, 
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consultoria, suporte à importação/exportação e estimulo à participação em programas 

internacionais de networking. Mais da metade das incubadoras europeias proporcionam 

suporte direto ao processo de internacionalização focando em parcerias e/ou exportações. A 

busca de parcerias internacionais assim como de novos mercados para serem explorados é um 

aspecto fundamental a ser levando em conta ao definir-se o foco das incubadoras. Elas 

poderiam assim ser entendidas também como centros de disseminação de conhecimento e 

internacionalização de negócios (ENGELMAN; ZEN; FRACASSO, 2015; ENGELMAN; 

FRACASSO, 2013; AERTS; MATTHYSSENS; VANDENBEMPT (2007). 

Engelman, Zen; Fracasso (2015) sustentam que a partir da comparação entre os fatores 

considerados como influenciadores do processo de internacionalização e as ações e serviços 

prestados pelas incubadoras é possível levantar quatro construtos fundamentais: (1) 

Empreendedores (sua formação e orientação); (2) Características organizacionais (alocação de 

recursos); (3) Network (intensidade, qualidade e alcance); (4) Mercado internacional 

(Orientação e vocação). Esse posicionamento, assim como a percepção de que a ênfase dada à 

importância destes construtos pelos empreendedores e pelos gestores de incubadoras diferem 

entre si, indicando talvez que as empresas incubadas estejam sendo estruturadas priorizando 

características mais gerais que aquelas especificamente voltadas para a internacionalização, 

vem de encontro a outros estudos (BRUNEEL et al., 2012; MIAN, LAMINE; FAYOLLE 

2016; BARALDI; HAVENVID, 2016; LALL, BOWLES; BAIRD, 2013).  

Com relação ao desempenho das incubadoras, existe uma miríade de indicadores que 

podem ser estudados, contudo, o mais relevante diz respeito ao desempenho das empresas 

pós-período de incubação, tanto a porcentagem de empresas graduadas que receberam 

investimento e estão operando com lucro quanto a porcentagem de empresas graduadas que 

sobrevivem mesmo sem ser necessariamente lucrativas. Também é preciso levar em conta os 

números relativos às fusões e aquisições, já que muitas empresas de tecnologia tendem a ser 

compradas por empresas maiores quando ainda estão em fase inicial (LALL, BOWLES; 

BAIRD, 2013; ETZKOWITZ, 2012; VANDERSTRAETEN; MATTHYSSENS, 2010).  

De modo a definir os indicadores de desempenho com mais minúcia, pode-se focar em 

três aspectos essenciais. (1) Estratégia de longo prazo para coleta e análise de dados (de modo 

a poder acompanhar o desempenho das empresas incubadas e graduadas); (2) Estratégia 

rigorosa de recrutamento e seleção com vários estágios similar aos processos de seleção de 

empresas privadas (voltada para atrair os melhores candidatos e não se restringir a uma região 
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específica); (3) Foco na construção de uma vasta rede de relacionamentos (tanto doméstico 

quanto internacional) e na integração das empresas incubadas nesta rede.  (LALL; BOWLES; 

BAIRD, 2013; VANDERSTRAETEN; MATTHYSSENS, 2010SHERMAN; CHAPPEL, 

1998). O Quadro 7, adaptado a partir de Engelman, Zen; Fracasso (2015) representa os 

construtos e fatores associados às ações e aos serviços das incubadoras que contribuem com a 

internacionalização empresas incubadas, focando em diversos aspectos que podem ser 

utilizados como indicadores de desempenho. 

Quadro 7 – Construtos, Fatores e Serviços Associados às Ações e aos Serviços das Incubadoras que Contribuem 

com a Internacionalização e Competitividade de Empresas Incubadas. 

Construtos Fatores Serviços relacionados 

Empreendedores 

 Orientação e internacional 

 Tolerância ao risco 

 Habilidade de mitigação de 

riscos 

 Proatividade 

 Habilidade de coordenar as 

atividades globalmente 

 Experiência na indústria 

 Experiência relevante 

 Ferramentas digitais para criação e 

crescimetno de negócios 

 Estímulo à transferência tecnológica 

 Apoio através de tecnologias de RH 

 Treinamento básico e avançado em 

formação de empreendedores 

 Aconselhamento de carreira 

 

Características 

Organizacionais 

 Missão internacional 

 Produtos e serviços 

inovadores 

 Diferenciais e recursos 

únicos 

 Múltiplos canais de vendas 

 Ênfase em inovação 

 Ênfase em marketing 

 Ênfase em qualidade 

 Estratégias internacionais 

 Alocação de recursos 

 Mão-de-obra especializada 

 Estrutura de T.I 

 Estrutura física compartilhada 

(auditório, sala de reuniões, etc.) 

 Consultoria em desenvolvimento 

organizacional 

 Estrutura física com custos subsidiados 

 Treinamento para formação de uma 

cultura digital 

 Estratégia de recursos compartilhados 

 Virtualização de serviços 

Network 

 Networks nacionais 

 Networks internacionais 

 Transferências de tecnologia 

 Acesso a angel investors e 

seed capital 

 Facilitação no acesso ao crédito e a 

investidores 

 Marketing voltado para atração de  

novos talentos 

 Associação e network com negócios 

externos e órgãos de pesquisa 

Mercado Externo 

 Características do ambiente 

global 

 Características do mercado 

específico 

 Megatrends 

 Tecnologia intensiva vs. 

desenvolvimento regional 

 Contatos com incubadoras no exterior 

 Pesquisas sobre tendências externas e 

internas de mercado 

 Acompanhamento das empresas 

graduadas 

 Abertura da incubadora às parcerias 

 Abordagem orgânica vs. abordagem 

institucional 

 Treinamentos voltados para assuntos de 

relevância (exportação, planejamento 

orçamentário, linguas, logística, etc 

Fonte: Adaptado de Engelman, Zen; Fracasso (2015), baseado em Charry, Arias-Pérez; Barahona (2016); Mian, 

Lamine; Fayolle (2016),Ahmad, 2014; Bruneel et al., (2012); Etzkowitz, (2002) 
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Não obstante as incubadoras de empresas desempenharem um papel fundamental no 

desenvolvimento de economias regionais, impulsionando a criação de emprego, o 

desenvolvimento de novas tecnologias, a inovação empreendedora e a própria mobilidade 

econômico-social; assim como é diversidade de ideias acerca do tema, os estudos detalhados 

acerca das experiências de sucesso ainda são limitados e novas investigações especialmente 

ligadas às questões relacionadas aos born global e às estratégias de internacionalização das 

empresas são essenciais para a solidificação do conhecimento teórico acerca do tema 

(CHARRY; ARIAS-PÉREZ; BARAHONA, 2016; MIAN; LAMINE; FAYOLLE, 2016; 

HOFFMANN; MAIS; AMAL, 2010).  
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3. Método da Pesquisa 

O emprego do método científico é a condição essencial para a ciência. O método 

empresta segurança e economia no alcance dos objetivos e na resolução dos problemas, 

detectando erros e auxiliando a decisão dos pesquisadores (SAUNDERS et al., 2016).  O 

método é o caminho a ser percorrido, demarcado em todas as suas etapas, sendo assim o 

arcabouço operacional e conceitual que produz o conhecimento de uma determinada 

realidade, de um objetivo específico ou ainda o desenvolvimento/replicação de certos 

procedimentos ou comportamentos geralmente baseado em evidências empíricas e 

mensuráveis. A natureza do objetivo e o alvo do estudo definem em última instância o método 

(FACHIN, 2001; GUEDES, 2006; OLIVEIRA, 1999; RUDIO, 1986). 

O método de pesquisa pode ser dividido em três: exploratório, descritivo e causal ou 

experimental (DRAKE; MILLER, 1969; MATTAR, 1997).  Fachin (2001) Classifica tais 

métodos como observacional, comparativo, histórico, experimental, “estudo de caso”, 

funcionalista e estatístico. Silva e Menezes (2001) listam os procedimentos técnicos como 

sendo pesquisa bibliográfica, documental, experimental, survey, estudo de caso, expost-facto, 

participante e pesquisa-ação. Miguel et al., (2010) listam mais dois procedimentos técnicos 

para a área de engenharia da produção e gestão de operações: a simulação e a modelagem. 

Levando-se em conta de que parece não haver um método que seja mais apropriado 

para qualquer tipo de pesquisa, como discorre Roesch (1999), mas sim tão somente uma 

necessidade de coerência entre objetivos, escopo e limitações da pesquisa, o presente trabalho 

é uma proposta de pesquisa exploratória e descritiva, pois busca analisar as barreiras 

existentes para a internacionalização de empresas incubadas a partir da perspectiva dos 

empreendedores locais, sobre as quais estudos semelhantes ainda não foram levados à termo, 

descrevendo assim, fatos e fenômenos da realidade relativos a essas organizações e suas 

perspectivas frente ao mercado internacional (GERHARDT; SILVEIRA, 2009; MALHOTRA 

et al., 2005). 

A abordagem é essencialmente quantitativa com aspectos qualitativos; pois até certo 

ponto está focada em um nível de realidade que não pode ser quantificado, levantando 

perspectivas e experiências pessoais dos indivíduos e organizações objetos do estudo. Para 

Godoy (1995), existem várias características fundamentais para uma pesquisa ser considerada 

qualitativa, entre elas: a) É descritiva; b) O pesquisador é visto como um instrumento para 
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coleta de dados no ambiente (possui contato direto com a situação estudada); c) O enfoque é 

processual; d) Não requer necessariamente o uso de técnicas e métodos estatísticos; e) Sua 

preocupação primordial reside no entendimento dos fenômenos e suas causas/consequências.  

Todavia, a pesquisa, em sua essência, foca seus esforços na quantificação dos dados, 

utilizando ferramentas estatísticas e não se preocupa apenas com a compreensão da vida humana 

em grupos e a interpretação contextualizada da realidade, subtendendo que a quantificação 

científica exige que se indiquem números às propriedades, objetos e eventos, para dar ou 

obter informações mais completas (SAUNDERS et al., 2016; OLIVEIRA, 1999b; STAKE, 

1994; FERRARI, 1982).  

Ademais, certos autores não concordam com essa aparente dicotomia, pois muitos dados 

qualitativos necessitam de quantificação e mensuração de modo a se obter posicionamentos 

objetivos acerca de sua natureza e uma compreensão mais ampla de seu significado em 

contexto (SAUNDERS et al., 2016; SINGH, 2006; OLIVEIRA 1999a). Para esse fim, a 

Escala de Likert tem se mostrado como uma das ferramentas mais eficazes e duradoras 

(BOONE; BOONE, 2012; SIGH, 2006), sendo assim a estrutura escolhida para formulação 

do questionário de pesquisa.   

3.1 Universo e amostra da pesquisa 

Segundo Pestana e Velosa (2010) a população é conjunto de todos os valores que 

descrevem um fenômeno que interessa ao investigador e deve ser entendida como uma 

coleção de unidades observacionais – elementos na população que fornecem uma determinada 

resposta ou respostas ao problema da pesquisa.  

A população do presente trabalho é composta por um número reduzido de 

indivíduos/organizações – as empresas incubadas atualmente em processo de incubação em 

Natal e os gestores das incubadoras locais – o que torna possível o seu estudo detalhado sem 

necessidade de se fazer uso de amostras. Assim, a pesquisa de censo se mostra a opção mais 

adequada (MONTGOMERY; RUNGER, 1993). Todavia, de modo a se obter resultados 

confiáveis na pesquisa, é preciso estabelecer alguns critérios para determinar quais dentre as 

empresas incubadas e incubadoras locais são válidas para o presente estudo. Algumas 

empresas não se adequariam por não possuírem produtos/serviços com potencial para ir além 

do mercado regional, que acabaria distorcendo a pesquisa. Também há incubadoras que ainda 

estão na fase de receber projetos ou possuem um tempo de atuação limitado, o que impede 



53 

 

uma análise apurada de sua eficiência como promotora da internacionalização. Os critérios no 

Quadro 8 foram traçados de modo a nortear o estudo: 

Quadro 8 – Critérios de Elegibilidade para Estudo das Empresas Incubadas e Incubadoras em Natal/RN 

Critério Condição de elegibilidade 

Tempo de Atuação Pelo menos um ano (sem incluir o tempo de escolha dos projetos). 

Natureza da Instituição Tanto instituições públicas ou privadas poderão ser analisadas. 

Foco  
O foco da pesquisa são empresas incubadas, logo, projetos de pré-incubação não serão 

analisados nesse estudo.   

Área de Atuação 

Variada, porém focando-se apenas em projetos que de um modo geral possuem 

potencial de internacionalização, excluindo assim, projetos de esporte, cultura, lazer ou 

cunho social. 

Operação 
É preciso estar em operação por pelo menos um ano, incubadoras que passaram por 

longas e recentes intermitências a priori não serão analisadas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Dados os critérios acima, algumas incubadoras locais serão excluídas da pesquisa. O 

Quadro 9 sumariza os detalhes relevantes de todas as incubadoras em Natal/RN
2
. Apenas as 

empresas caracterizadas como relevantes deverão ser estudadas.  

Quadro 9 – Incubadoras de Natal – Características Gerais e Relevância para o Estudo 

Incubadora Instituição 
Tempo de 

Atuação 

Foco 

(Incubação 

ou Pré-

incubação) 

Área de 

Atuação 

Quant. de 

empresas 

incubadas3 

Em 

operação 

Relevante 

para o 

estudo? 

Inova 

Metrópole 
UFRN 4 anos 

Incubação e 

Pré-

incubação 

TI 12 Sim Sim 

Bioinova UFRN -x- 

Incubação e 

Pré-

incubação 

Ciências da 

vida 
0 Não Não 

inPacta UFRN 

3 anos 

(Não 

funcionou 

em 2017) 

Pré-

incubação 
Variado 0 Sim Não 

Tecnatus UFRN -x- 

Incubação e 

Pré-

incubação 

Variado 0 Não Não 

ITNC IFRN 20 anos 

Incubação e 

pré-

incubação 

Variado 8 Sim Sim 

ITCART IFRN 2 anos 

Incubação e 

Pré-

incubação. 

Cultura, 

turismo, 

esporte e 

lazer 

2 Sim Não 

Empreende UnP 3 anos 

Incubação e 

Pré-

incubação 

Variado 5 Sim Sim 

Catavento UERN - x - 

Incubação e 

pré-

incubação 

Social 0 Não Não 

Fonte: Elaborado pelo Autor  

                                                           
2
 Dados de Março de 2018 

3
 O Quadro 9 não oferece detalhes ou números de projetos de empresas pré-incubadas, apenas das empresas já 

incubadas que são o foco do estudo. 
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Baseado no Quadro 9 e nos critérios de elegibilidade previamente discutidos no 

Quadro 8, serão estudadas três incubadoras distintas: Inova Metrópole-UFRN, ITNC-UFRN, 

e Empreende-UNP; totalizando 25 empresas locais incubadas.   

3.2 Coleta dos Dados – Principais Construtos a Serem Analisados 

A partir do estudo realizado, é possível concluir que os construtos para o 

desenvolvimento do instrumento de pesquisa devem ser designados a partir do exame da 

literatura relevante, tanto de aspectos econômicos quanto aspectos culturais. A literatura é rica 

em áreas que focam em inovação, barreiras e internacionalização e é necessário com o 

propósito de estudar o tema a partir da perspectiva das empresas incubadas, explorar os 

construtos mais relevantes que devem guiar a criação do instrumento de pesquisa. 

 É preciso reforçar o enfoque na perspectiva do empreendedor (empresário incubado), 

pois para a coleta de dados é importante mais do que simplesmente sistematizar o que se foi 

dito/pensado sobre as barreiras à internacionalização, mas sim entender a visão e a 

competência dos empreendedores com relação a essas barreiras, o que lhes é mais premente 

como também o que parece estar mais no campo da discussão teórica que da realidade prática.  

Para esta pesquisa, os construtos necessários para medir e entender as barreiras à 

internacionalização devem dizer respeito tanto aos fenômenos externos que caracterizam a 

internacionalização – abertura e desregulamentação dos mercados, a globalização da 

economia, a restruturação dos processos produtivos, a interconectividade global, os processos 

de inovação tecnológica, as novas demandas e novas competências do mercado (DRUCKER, 

2011; COVIELLO, 2006; SANDBERG, 2012; MTIGWE, 2006; ANDERSSON; EVERS, 

2015; ANDERSON et al., 2013; LIESCH et al., 2011; LIESCH; KNIGHT, 1999; 

JOHANSON; VAHLNE, 1990; KOTLER, ARMSTRONG, 1993) – tanto quanto à postura do 

empresário/empreendedor frente esses fenômenos ( ENGELMAN; ZEN; FRACASSO, 2015; 

ENGELMAN; FRACASSO, 2013; HOFSTEDE et al., 2010; OVIATT; MCDOUGAL, 

1994). Sua postura dará um sentido mais amplo ao fenômeno em si e o definirá a posteriori, 

seja como uma oportunidade ou risco
4
.  

O primeiro construto diz respeito ao fenômeno da Gestão Estratégica da 

Internacionalização, tendo como objetos critérios econômicos, culturais e de gestão 

estratégica como observado na literatura relevante. Seus objetos e atributos estão diretamente 

                                                           
4
 Ver Quadro 2 – Forças Motrizes para o Processo de Internacionalização. 
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relacionados às barreiras internas e externas, às forças motrizes no processo de 

internacionalização e ao próprio network como forma de instrumento para 

internacionalização. Alguns atributos são intercambiáveis com os outros atributos dos demais 

construtos analisados, especialmente as barreiras internas (barreiras de gestão), todavia nesse 

construto o foco não está nos aspectos operacionais, mas sim, na inter-relação da gestão 

estratégica com os objetos externos e internos que afetam a internacionalização. 

O quadro 10 especifica o fenômeno, os objetos e os atributos relativos ao construto 

assim como os principais autores estudados e as questões relativas ao instrumento de 

pesquisa.  

Quadro 10 – Construto 1 – Fenômeno, Objeto e Atributo. 

Fenômeno: 

Gestão Estratégica da Internacionalização 

(Questões 01 a 19 do Instrumento de Pesquisa) 

OBJETO ATRIBUTO AUTOR (ES) 

Critérios 

Econômicos 
Demanda Global 

Agostinho et al., (2015); Drucker (2011); Andersen; Buvik (2002); 

Axinn; Matthyssens (2001); Chang (2011); Kotler; Armstrong 

(1993); Sandberg, 2012; Gjellerup, 2000; Ernst & Young (2015); 

Andersson; Evers (2015); Anderson et al., 2013; Liesch et al., 

(2011). 

Critérios 

Econômicos 

Competição 

Internacional 

Agostinho et al (2015); Zimmerer; Scarborough (2008); 

Wattanasupachoke (2002); Ball et al (2004); Oslo (2012); Axinn; 

Matthyssens: (2001); Chang: (2011); Ernst & Young, (2015); 

Andersson; Evers (2015); Anderson et al (2013); Liesch et all 

(2011). 

Planejamento 

Estratégia de 

Crescimento 

(Incremental Ou 

Born Global) 

Carneiro; Dib (2006); Johanson; Vahlne, (1977; 2009); Oviatt; 

Mcdougall (2003); Madsen; Servais (1997) Gabrielsson; Kirpalani 

(2012); Gabrielsson et al (2008); Madesen; Servais (1997); Rennie 

(1993); Mort, Weerawardena; Liesch, (2012); Knight: Cavusgil, 

(2004); Guerrero; Cunningham; Urbano, (2015); Autio et al., 

(2000); Weerawardena et al (2007). 

Planejamento 

Planejamento da 

Rede de 

Relacionamentos 

Johanson; Mattsson (1988); Johanson; Vahlne, (1990); Coviello 

(2006); Vapola (2011); Soderqvist (2013); Agostinho et al (2015); 

Kasabov (2015); Ghauri; Tesfom (2003); Hashim; Hassan (2008); 

Zain; Ng, (2006); Coviello; McAuley, (1999); Coviello; Munro, 

(1997); Chetty; Blankenburg Holm (2000); Johanson; Kao (2010); 

Wallin et al (2015), Hashim; Hassan (2008); Ojala; Ojala (2009); 

Zain; Ng, (2006) Camison; Villar-Lopez (2010). 

Planejamento 
Múltiplos Canais 

de Vendas 

Oviatt; Mcdougall (1994); Wallin et al., (2015); Lutz et al., (2010; 

Bartkus, (2010); Coviello; Mcauley, (1999); Dana, (2004); Matlay; 

Mitra (2004); Rashid; Tan, (2002). 

Planejamento 

Adequação da 

Estrutura 

Organizacional 

Para o Mercado 

Externo 

Engelman; Fracasso (2012); Engelman; Zen; Fracasso (2015): 

Hofsted, (2010); Oviatt; Mcdougall (1994); Toulova, Votoupalova; 

Kubickova, (2015); Rashid; Tan, (2002);  

Critérios 

Culturais 

Comportamento do 

Consumidor 

Andersen ; Buvik (2002); Matthyssens (2001); Kotler ; Armstrong 

(1993), Drucker (1977); Cuervo-Cazurra, (2007); Gassmann; 

Keupp; (2007); Barney; (1991) 

 

Critérios Responsabilidade Waswoska, 2016; Chinta et al., 2015; Gabrielsson (2004); Johanson; 
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Fonte: Elaborado pelo autor.  

O segundo construto analisado diz respeito às incubadoras, tanto sua gestão quanto 

seu posicionamento estratégico em relação ao imperativo da internacionalização, focando na 

orientação empreendedora e nos processos de network, como especificado no Quadro 11.  

Como todas as incubadoras envolvidas fazem parte de instituições de ensino, optou-se deixar 

de fora critérios como receita, despesas e lucratividade da incubadora. O acompanhamento 

Culturais de Estranheza Vahlne (1977; 2009); Andersen; Buvik, (2002); Bilkey; Tesar, 

(1977); Cavusgil, (1980); Czinkota, (1982); Reid, (1981). 

Critérios 

Culturais 
Missão Corporativa 

Carneiro; Dib (2006); Johanson; Vahlne (1977; 2009); Gabrielsson 

et al., (2008); Mian Lamine; Fayolle (2016) Baraldi; Havenvid, 

(2016). 

Critérios 

Culturais 

Atividade 

Empreendedora 

Voltada ao 

Mercado 

Internacional 

Engelman; Fracasso (2012) Engelman; Zen; Fracasso (2015); 

Hofsted, (2010); Oviatt; Mcdougall (1994); Charry, Arias-Pérez; 

Barahona 2016; Engelman; Fracasso (2012); Engelman, Zen; 

Fracasso (2015); Mian Lamine; Fayolle, (2016); Schwartz (2008); 

Abdhu et al (2007); Aerts (2007); Etzkowitz (2002); Baraldi; 

Havenvid (2016). 

Gestão Da 

Inovação e do 

Conhecimento 

Acumulação de 

Conhecimento 

Johanson; Vahlne (1977; 2009); Pessoa et al (2008); Gans; Stern 

(2003); Warren et al (2009); Drucker (1995); Autio et al (2000) De 

Clercq, (2012) Eriksson et al (1997); Grant (2002) Jalonen (2013). 

Gestão Da 

Inovação e do 

Conhecimento 

Natureza da 

Expertise (Única) 

Bell, Mcnaughton; Young (2001); Gans; Stern (2003); Warren et al 

(2009); ORT et al., 2012; Agostinho et al., (2015); Giardino et al., 

(2015); Sarasvathy (2009). 

Gestão Da 

Inovação e do 

Conhecimento 

Startups de Alta 

Tecnologia /E-

Business 

Lemminger et al (2014); Gans; Stern (2003); Warren et al (2009); 

Blank, (2013); Agostinho et al., (2015); Colombelli et al., (2016); 

Tanev et al., (2015); Kolvereid; Isaksen, (2006); Ries, (2011); 

Giardino et al., (2015); Freeman; Engel, 2007; Radas; Božić, 

(2009). 

Gestão Da 

Inovação e do 

Conhecimento 

Atividade 

Empreendedora 

Voltada ao 

Mercado 

Internacional 

Engelman; Fracasso (2012); Hofsted (2010); Oviatt ; Mcdougall 

(1994); Gans ; Stern (2003); Warren et al (2009); Baum, Schwens ; 

Kabst, (2013); Moreno ; Casillas, (2008); Nummela (2004) 

Gestão Da 

Inovação e do 

Conhecimento 

Eficiências/ 

Deficiências de 

Inovação 

Rennie (1993); OSLO (2012); Levitt (1963); Schumpeter (1951); 

Engelman, Zen; Fracasso (2015); Camison; Villar-Lopez, (2010); 

Coviello (2006). 

Gestão Da 

Inovação e do 

Conhecimento 

Restruturação 

Organizacional/ 

Ação Orientada 

Levitt (1963); Misses (1949); Schumpeter, 1951; Pinto; Guerreiro 

(2010); Kotler; Armstrong (1993); Camison; Villar-Lopez, (2010); 

Coviello (2006). 

Gestão Da 

Inovação e do 

Conhecimento 

Planejamento de 

Recursos 

Bessant et al (2009); Ahokangas (1998); Alvarez; Busenitz (2001); 

Shepherd, ; Wiklund (2005); Xie ; Suh (2014); Hall (1993); Barney 

(1991). 

Gestão Da 

Inovação e do 

Conhecimento 

Produto/Serviço 

Inovador 

Rennie (1993); OSLO (2012); Levitt (1963); Schumpeter (1951); 

Balan; Lindsay (2007); Etzkowitz (2008); Freeman; Engel (2007); 

Knight; Cavusgil (2004); Rogers (2003) 

Gestão Da 

Inovação e do 

Conhecimento 

Novo Método de 

Produção 

OSLO (2012); Dunning (1988); Levitt (1963); Schumpeter (1951); 

Balan; Lindsay (2007); Etzkowitz (2008); Freeman; Engel (2007); 

Knight; Cavusgil (2004); Calof; Beamish (1995); Sekliuckien1 

(2013); Wood (2011). 

Gestão Da 

Inovação e do 

Conhecimento 

Foco em Novos 

Mercados 

Bessant; Tidd (2009); Rogers (2003); OSLO (2012); Axinn; 

Matthyssens, (2002); Gjellerup, (2000); Johanson; Vahlne (1999). 

Gestão Da 

Inovação e do 

Conhecimento 

Reorganização do 

Setor Industrial 
Balan; Lindsay (2007); OSLO (2012); Schumpeter (1951). 
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sobre o desempenho das empresas graduadas assim como a inter-relação das incubadoras com 

outras instituições similares é questionado na segunda parte do questionário que traça o perfil 

da empresas incubadas e das incubadoras.  

Quadro 11 – Construto 2 – Fenômeno, Objeto e Atributo 

Fenômeno: Incubadoras 

(Questões 20 a 26 do Instrumento de Pesquisa) 

OBJETO ATRIBUTOS AUTOR (ES) 

Gestão da 

Incubadora 
Recursos Físicos 

Engelman; Fracasso (2012); Engelman, Zen; Fracasso (2015); 

Mian, Lamine ; Fayolle, (2016); Schwartz (2008) Anprotec 

(2016); Charry, Arias-Pérez ; Barahona, (2016); Mian (2011); 

Barbero et al (2012) Hoffman, Mais ; Amal (2010); Bruneel et al 

(2012); Phan et al (2003), Rice (2002), NBIA, 2014 

Gestão da 

Incubadora 

Consultoria; 

Aconselhamento, 

Pesquisas e 

Treinamento 

Charry, Arias-Pérez; Barahona (2016); Engelman; Fracasso 

(2012); Anprotec (2016); Engelman, Zen ; Fracasso (2015); Mian, 

Lamine ; Fayolle, (2016); Schwartz (2008), Bruneel et al (2012); 

Gans ; Stern (2003); Warren et al (2009); Phan et al (2003), Rice 

(2002), NBIA, 2014, Ahmad, 2014; Bergek; Norman, (2008) 

Gestão da 

Incubadora 
Ênfase na Qualidade 

Charry, Arias-Pérez ; Barahona (2016) ; Engelman; Fracasso 

(2012); Engelman, Zen ; Fracasso (2015); Mian, Lamine ; Fayolle, 

(2016); Schwartz (2008); Mian (2011); Barbero et al (2012) 

Hoffman, Mais ; Amal (2010); Bergek; Norman, 2008 

Orientação 

empreendedora 

Recrutamento com 

Foco no Espírito 

Empreendedor 

Charry, Arias-Pérez ; Barahona (2016); Dias (2007); Etzkowitz 

(2008); Engelman; Fracasso (2012); Engelman, Zen ; Fracasso 

(2015); Mian, Lamine ; Fayolle, (2016); Schwartz (2008); Shah ; 

Pahnke (2014); Coviello ; Munro (1997); Coviello (2006); 

Musteen et al (2010); Yuan-Chien et al., (2011); Mian (2011); 

Barbero et al (2012) Hoffman, Mais ; Amal (2010); Etzkowitz 

(2002); Baraldi ; Havenvid (2016) 

Orientação 

empreendedora 

Critérios de Seleção 

de Empresas de 

Natureza 

Internacional 

Charry, Arias-Pérez ; Barahona 2016; Engelman; Fracasso (2012); 

Engelman, Zen ; Fracasso (2015); Mian, Lamine ; Fayolle, (2016); 

Schwartz (2008); Abdhu et al (2007); Aerts (2007); Etzkowitz 

(2002); Baraldi ; Havenvid (2016) 

Orientação 

empreendedora 

Foco na 

Internacionalização e 

Exportação 

Charry, Arias-Pérez ; Barahona 2016; Engelman; Fracasso (2012); 

Engelman, Zen ; Fracasso (2015); Mian, Lamine ; Fayolle, (2016); 

Schwartz (2008); Shah ; Pahnke (2014); Coviello ; Munro (1997); 

Coviello (2006); Musteen et al., (2010); Yuan-Chien et al., 

(2011); Bruneel et al (2012); Abdhu et al (2007); Aerts (2007); 

Bergek; Norman, 2008 

Networking 

Participação e 

Orientação em 

Eventos Voltados ao 

Networking 

Charry, Arias-Pérez ; Barahona 2016; Engelman; Fracasso (2012); 

Engelman, Zen ; Fracasso (2015); Mian, Lamine ; Fayolle, (2016); 

Schwartz (2008), Bruneel et al (2012) 

Networking 

Orientação no que 

Tange às Iniciativas 

de Transferência de 

Tecnologias 

Charry, Arias-Pérez ; Barahona 2016; Engelman; Fracasso (2012); 

Engelman, Zen ; Fracasso (2015); Mian, Lamine ; Fayolle, (2016); 

Schwartz (2008); Shah ; Pahnke (2014); Coviello ; Munro (1997); 

Coviello (2006); Musteen et al., (2010); Yuan-Chien et al., 

(2011), Bruneel et al (2012); Abdhu et al (2007); Gans ; Stern 

(2003); Warren et al (2009) 

Networking 

Inter-relação com 

Empresas Graduadas, 

outras Incubadoras e 

Stakeholders. 

Charry, Arias-Pérez ; Barahona 2016; Engelman; Fracasso (2012); 

Engelman, Zen ; Fracasso (2015); Mian, Lamine ; Fayolle (2016); 

Baraldi ; Havenvid, (2016), Ahmad, 2014.  

Fonte: Elaborado pelo autor.  

O Quadro 12 diz respeito aos construtos relacionados com as barreiras internas ou 

barreiras de gestão. São fatores extremamente inter-relacionados com o construto gestão da 
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internacionalização, mas foca especificamente nas barreiras, levantando os principais pontos 

estudados acerca da restrição de recursos, deficiência de network, baixa orientação 

empreendedora e restrições de gestão – aspectos estratégicos e operacionais.  

Quadro 12 – Construto 3 – Fenômeno, Objeto e Atributo. 
Fenômeno:  

Barreiras Internas (Barreiras de Gestão) 

(Questões 27 a 33 do Instrumento de Pesquisa) 

OBJETO ATRIBUTO AUTOR (ES) 

Restrições de 

Recursos 

Falta de Recursos 

Humanos 

Wallin et al., (2015); Lutz et al., (2010); Bartkus, (2010); 

Coviello; Mcauley, (1999); Dana, (2004); Matlay; Mitra (2004); 

Rashid; Tan, (2002) 

Restrições de 

Recursos 

Falta de Pessoal 

Capacitado Em P;D 

Wallin et al., (2015); Lutz et al., (2010); Bartkus, (2010); 

Coviello; Mcauley, (1999); Dana, (2004); Matlay; Mitra (2004); 

Rashid; Tan, (2002) 

Restrições de 

Recursos 

Falta de Informação 

Acerca de Mercados 

Externos 

Wallin et al., (2015); Lutz et al., (2010); Bartkus, (2010); 

Coviello; Mcauley, (1999); Dana, (2004); Matlay; Mitra (2004); 

Rashid; Tan, (2002) 

Restrições de 

Recursos 

Canais de Vendas 

Inapropriados 

Wallin et al., (2015); Lutz et al., (2010); Bartkus, (2010); 

Coviello ; Mcauley, (1999); Dana, (2004); Matlay; Mitra (2004); 

Rashid; Tan, (2002) 

Restrições de 

Recursos 

Falta de Acesso às 

Novas Tecnologias 

Wallin et al., (2015); Lutz et al., (2010); Bartkus, (2010); 

Coviello ; Mcauley, (1999); Dana, (2004); Matlay; Mitra (2004); 

Rashid; Tan, (2002) 

Networking 

Deficiente 

Falhas no 

Desenvolvimento, 

Identificação e 

Comunicação com 

Clientes, Parceiros, 

Fornecedores e 

Investidores. 

Agostinho et al., (2015); Kasabov, (2015); Wallin et al., (2015), 

Ghauri, (2003); Hashim ; Hassan, (2008); Ojala, (2009); Zain ; 

Ng, (2006) 

Networking 

Deficiente 

Falha na 

Identificação de 

Clientes em 

Potencial 

Agostinho et al., (2015); Kasabov, (2015); Wallin et al., (2015), 

Ghauri, (2003); Hashim, ; Hassan, (2008); Ojala, (2009); Zain; 

Ng, (2006) 

Networking 

Deficiente 

Dificuldade com 

Transferência de 

Tecnologias. 

Agostinho et al., (2015); Kasabov, (2015); Wallin et al., (2015), 

Ghauri, (2003); Hashim, ; Hassan, (2008); Ojala, (2009); Zain; 

Ng, (2006) 

Baixa Orientação 

Empreendedora 

Atitude Negativa 

(Aversão ao Risco e 

Dependência de 

Subsídios 

Governamentais) 

Paunović; Prebežac, (2010); Toulova, Votoupalova; Kubickova, 

(2015); Rashid; Tan, (2002); Alvarez; Busenitz, (2001); Autio et 

al (2000); Ghauri, (2003); Ojasalo ; Jasalo, (2011). 

Baixa Orientação 

Empreendedora 

Atenção Voltada 

Apenas à 

Exploração do 

Mercado Interno 

Paunović; Prebežac, (2010); Toulova, Votoupalova ; Kubickova, 

(2015); Rashid; Tan, (2002); Alvarez. ; Busenitz, (2001); Autio 

et al (2000); Ghauri, (2003); Ojasalo ; Jasalo, (2011). 

 

Baixa Orientação 

Empreendedora 

Falta de Experiência 

Internacional 

Paunović; Prebežac, (2010); Toulova, Votoupalova ; Kubickova, 

(2015); Rashid; Tan, (2002); Alvarez. ; Busenitz, (2001); Autio 

et al (2000); Ghauri, (2003); Ojasalo ; Jasalo, (2011). 

 

Baixa Orientação 

Empreendedora 

Percepção de Baixo 

Custo Benefício e 

Lucratividade 

Paunović; Prebežac, (2010); Toulova, Votoupalova ; Kubickova, 

(2015); Rashid; Tan, (2002); Alvarez. ; Busenitz, (2001); Autio 

et al (2000); Ghauri, (2003); Ojasalo ; Jasalo, (2011). 

 

Falta de 

Competitividade 

Má Gestão do 

Conhecimento e da 

Stayton; Mangematin (2016); Balan; Lindsay (2007); Freeman; 

Engel (2007); Jalonen (2013); Knight; Cavusgil (2004); Matlay; 
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Fonte: Elaborado pelo autor.  

O quarto construto diz respeito ao fenômeno das barreiras externas ao processo de 

internacionalização. Sua característica essencial é focalizar em fatores que estão virtualmente 

fora do controle dos empreendedores, mas que podem ter seus riscos intrínsecos mitigados 

através de um planejamento estratégico voltado à expansão. Seus principais objetos de estudo 

são restrições mercadológicas (que podem ser tanto macroeconômicas quanto 

microeconômicas), barreiras políticas e governamentais assim como as distâncias físicas e 

culturais.  

 

 

 

                                                           
5
 É bom apontar a diferença entre os Falta de Experiência Internacional e Falta de Expertise Internacional. 

Enquanto este último diz respeito às habilidades técnicas, o primeiro se refere às experiências passadas. São 

fatores claramente relacionados, mas por convenção e baseado na literatura, a falta de experiência se encaixa 

mais no objeto Orientação Empreendedora, enquanto a falta de expertise, nas Restrições de Gestão.  

Inovação Mitra (2004); Ries, (2011); Rogers (2003); Vossen (1998)  

Falta de 

Competitividade 

Falta de Qualidade 

dos Produtos 

(Acreditações 

Internacionais e 

Reputação) 

Bell, (2003); Rashid; Tan, (2002); Ahlstrom et al., (2006); 

Benzing et al., (2009); Leavit 1963 

 

Falta de 

Competitividade 

Limitações 

Logísticas e 

Mercadológicas 

Toulova, Votoupalova; Kubickova (2015); Johanson ; Vahlne 

(1977); Calof; Beamish (1995); Bell, (2003); Rashid; Tan, 

(2002); Ahlstrom et al., (2006); Benzing et al., (2009) 

 

Falta de 

Competitividade 

Tecnologia 

Inadequada 

Cahen et al (2016);Tanevet al (2015);Gassmann; Keupp (2007); 

Corona; Doutriaux; Mian (2006); Kogut;Zander (1992)  

Falta de 

Competitividade 

Deficiências no 

Processo de P;D 

Bell, (2003); Rashid; Tan, (2002); Ahlstrom et al., (2006); 

Benzing et al., (2009); Aspelund, Madsen, Moen (2007) 

Falta de 

Competitividade 

Pouco Tempo 

dedicado às 

Estratégia de 

Internacionalização 

Costa et al., (2018); Brambilla et al (2012); Love; Roper (2015); 

Ahlstrom Et al., (2006); Benzing Et al., (2009) 

 

Restrições de 

Gestão 

Dificuldade em 

Ganhar a Confiança 

de Stakeholders 

Agostinho et al., (2015); Giardino et al., (2015); Benzing et al., 

(2009); Hashim; Hassan, (2008) 

Restrições de 

Gestão 

Falta de Expertise
5
 

Internacional 

Agostinho et al., (2015); Giardino et al., (2015); Benzing et al., 

(2009); Hashim; Hassan, (2008); Sarasvathy (2009); Carneiro; 

Dib (2007) 

Restrições de 

Gestão 

Alto Índice de 

Turnover 

Agostinho et al., (2015); Giardino et al., (2015); Benzing et al., 

(2009); Hashim; Hassan, (2008) 

Restrições de 

Gestão 

Dificuldades no 

Processo de 

Recrutamento, 

Seleção e 

Desenvolvimento De 

Mão-De-Obra 

Majogoro; Mgabo (2012): Kolvereid; Isaksen (2006);  Agostinho 

et al., (2015); Giardino et al., (2015); Benzing et al., (2009); 

Hashim; Hassan, (2008) 
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Quadro 13 – Construto 4 – Fenômeno, Objeto e Atributo. 
Fenômeno: 

Barreiras Externas 

(Questões 34 a 45 do Instrumento de Pesquisa) 

OBJETO ATRIBUTO AUTOR (ES) 

Restrições 

Mercadológicas 

Diferentes 

Aplicações de 

Produtos/ Serviços 

Kasabov, (2015); Paunović; Prebežac, (2010); Sekliuckien, 

(2013); Ojasalo; Ojasalo, (2011); Fombrun, (1996); Crick, (2002); 

Kotler; Armstrong (1993) 

Restrições 

Mercadológicas 

Mercados Locais 

Competitivos 

Kasabov, (2015); Paunović; Prebežac, (2010); Sekliuckien, 

(2013); Ojasalo ; Ojasalo, (2011); Fombrun, (1996); Crick, 

(2002); Johanson ; Vahlne (1977; 1990) 

Restrições 

Mercadológicas 

Padrões de 

Qualidade 

Diferentes 

Kasabov, (2015); Paunović; Prebežac, (2010); Sekliuckien, 

(2013); Ojasalo ; Ojasalo, (2011); Fombrun, (1996); Crick, (2002) 

Restrições 

Mercadológicas 

Restrições Ligadas 

à Propriedade 

Intelectual 

Kasabov, (2015); Paunović; Prebežac, (2010); Sekliuckien, 

(2013); Ojasalo ; Ojasalo, (2011); Chang; Breitzman (2009) 

Fombrun, (1996); Crick, (2002) 

Restrições 

Mercadológicas 

Mercados 

Monopolísticos 

Kasabov, (2015); Paunović; Prebežac, (2010); Sekliuckien, 

(2013); Ojasalo ; Ojasalo, (2011); Fombrun, (1996); Crick, (2002) 

Restrições 

Mercadológicas 

Baixa Qualidade da 

Mão-De-Obra 

Local 

Kasabov, (2015); Paunović; Prebežac, (2010); Sekliuckien, 

(2013); Ojasalo ; Ojasalo, (2011); Fombrun, (1996); Crick, (2002) 

Restrições 

Mercadológicas 

Dificuldade na 

Adaptação do Mix 

de Marketing 

Kasabov, (2015); Paunović; Prebežac, (2010); Sekliuckien, 

(2013); Ojasalo ; Ojasalo, (2011); Fombrun, (1996); Crick, 

(2002); Kotler ; Armstrong (1993) 

Barreiras Políticas/ 

governamentais 

Barreiras 

Comerciais e 

Alfandegárias 

Adhikari et al., (2006); Paunović; Prebežac, (2010); Sekliuckien, 

(2013); Kahiya (2013); Kahiya (2017), Narayanan (2015); 

Ojasalo; Ojasalo (2011); Sekliuckien (2013); Shaw; Darroch 

(2004); Shoham; Albaum (1995) 

Barreiras Políticas/ 

governamentais 

Variação nas 

Regulações Entre 

Países 

Adhikari et al., (2006); Paunović; Prebežac, (2010); Sekliuckien, 

(2013); Kahiya (2013); Kahiya (2017), Narayanan (2015); 

Ojasalo; Ojasalo (2011); Sekliuckien (2013); Shaw; Darroch 

(2004); Shoham; Albaum (1995) 

Barreiras Políticas/ 

governamentais 

Restrições Legais 

Complexas 

Adhikari et al., (2006); Paunović; Prebežac, (2010); Sekliuckien, 

(2013); Kahiya (2013); Kahiya (2017), Narayanan (2015); 

Ojasalo; Ojasalo (2011); Sekliuckien (2013); Shaw; Darroch 

(2004); Shoham; Albaum (1995) 

Barreiras Políticas/ 

governamentais 

Dificuldades na 

Transferência de 

Fundos 

Adhikari et al., (2006); Paunović; Prebežac, (2010); Sekliuckien, 

(2013); Kahiya (2013); Narayanan (2015); Ojasalo; Ojasalo 

(2011); Sekliuckien (2013); Shaw; Darroch (2004); Shoham; 

Albaum (1995) 

Barreiras Políticas/ 

governamentais 
Governos Instáveis 

Adhikari et al., (2006); Paunović; Prebežac, (2010); Sekliuckien, 

(2013); Kahiya (2013); Narayanan (2015); Ojasalo; Ojasalo 

(2011); Sekliuckien (2013); Shaw; Darroch (2004); Shoham; 

Albaum (1995) 

Barreiras Políticas/ 

governamentais 

Alto Índice de 

Burocracia 

Adhikari et al., (2006); Paunović; Prebežac, (2010); Sekliuckien, 

(2013); Kahiya (2013); Kahiya (2017), Narayanan (2015); 

Ojasalo; Ojasalo (2011); Sekliuckien (2013); Shaw; Darroch 

(2004); Shoham; Albaum (1995) 

Barreiras Políticas/ 

governamentais 
Taxação Elevada 

Adhikari et al., (2006); Paunović; Prebežac, (2010); Sekliuckien, 

(2013); Kahiya (2013); Narayanan (2015); Ojasalo; Ojasalo 

(2011); Sekliuckien (2013); Shaw; Darroch (2004); Shoham; 

Albaum (1995) 

Distâncias físicas 
Infraestrutura 

Precária 

Toulova, Votoupalova; Kubickova, (2015); Waswoska, 2016; 

Chinta et al., 2015; Cuervo-Cazurra, 2007 

Distâncias físicas 
Altos Custos de 

Deslocamento 
Toulova, Votoupalova; Kubickova, (2015); Kahiya (2017) 

Distâncias físicas 

Barreiras 

Logísticas e de 

Transporte 

Toulova, Votoupalova; Kubickova, (2015); Kahiya (2013); 

Johanson; Vahlne (1977); Calof; Beamish (1995) 
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Fonte: Elaborado pelo autor.  

É pertinente frisar que estes construtos não atuam isoladamente dentro do fenômeno 

estudado, mas são interagentes e interdependentes no processo de entendimento e superação 

das barreiras. Portanto, enquanto uma análise preliminar pode ser beneficiada por estudo 

desses pontos isoladamente, o trabalho só poderá alcançar uma conclusão robusta e a 

consecução de seus objetivos dentro de uma análise global.  

3.3 Instrumento de Pesquisa 

A análise e mensuração de dados qualitativos é um processo complexo e essencial 

quando o objetivo de pesquisa é entender opiniões e percepções dos participantes. Neste caso, 

existe intrínseco à catalogação dos dados, a subjetividade – desejos, anseios, percepções, 

expectativas, atitudes e valores.  Segundo Singh (2006) a escala de Likert original é um 

conjunto de declarações acerca de uma situação real ou hipotética, tendo como base a 

percepção dos participantes, que são levados a mostrar seu nível de concordância (em graus 

variados) em relação a uma declaração proposta em uma escala métrica. Em tal escala, as 

declarações combinam-se, revelando assim a dimensão específica da atitude em relação à 

questão, sendo assim, interligadas. Tais itens apresentados de forma mutuamente exclusiva 

abordam uma dimensão específica do fenômeno investigado a fim de medi-lo. As pontuações 

de todos os itens do questionário devem ser combinadas para gerar uma pontuação composta, 

que em sua totalidade mede um traço unidimensional (JOSHI et al., 2015). 

A escala de Likert adota uma escala ordinal que mede níveis de concordância e 

desacordo de respostas de escolha fixa, sendo projetos para medir atitudes ou opiniões, 

partindo do pressuposto de que atitudes podem ser mensuradas (BOWLING, 1997; BURNS; 

GROVE, 1997).  

Distâncias 

Culturais 

Falta de 

Conhecimento da 

Cultura Local 

Toulova, Votoupalova ; Kubickova, (2015); Rashid; Tan, (2002); 

Calof. ; Beamish, (1995); Dana, (2004); Johanson; Vahlne (1977); 

Johanson; Vahlne (1999); Mejri; Umemoto (2010); Hofstede et al 

(2005); Zimmerer; Scarborough, (2008); Wattanasupachoke 

(2002); Ball et al., (2004); Andersen; Buvik, (2002); Axelsson; 

Johanson, (1992); Forsgren et al., (2005) 

Distâncias 

Culturais 

Barreiras 

Linguísticas 

Toulova, Votoupalova ; Kubickova, (2015); Rashid; Tan, (2002); 

Calof. ; Beamish, (1995); Dana, (2004); Hofstede et al (2005); 

Zimmerer; Scarborough, (2008); Wattanasupachoke (2002) 

Distâncias 

Culturais 

Barreiras de Ordem 

Religiosa 

Toulova, Votoupalova ; Kubickova, (2015); Rashid; Tan, (2002); 

Hofstede et al (2005); Zimmerer; Scarborough, (2008) 

Distâncias 

Culturais 

Dificuldade de 

Adaptar Estilos de 

Gestão. 

Andersson; Evers (2015); Toulova, Votoupalova; Kubickova, 

(2015); Rashid; Tan, (2002); Calof; Beamish, (1995); Dana, 

(2004). 
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A construção da escala de Likert é inseparável do objetivo da pesquisa. Por vezes, o 

objetivo da pesquisa é entender as opiniões/percepções/anseios/perspectiva dos 

participantes relacionadas com uma ou mais variáveis inter-relacionadas no fenômeno de 

interesse. Esta inter-relação das variáveis é expressa por vários itens manifestados no 

questionário. Em outras ocasiões, o principal interesse do pesquisador não é sintetizar a 

posição dos participantes em si, mas apreender opiniões/percepções/anseios/perspectiva dos 

participantes sobre questões mutuamente exclusivas em torno do fenômeno estudado, 

exigindo a análise individual de questões específicas para verificar o grau coletivo de 

concordância dos participantes em torno dessa questão – a escala utilizada pode, assim, ser 

rotulada como tipo Likert e não escala de Likert. Diversos autores alertam que a natureza e 

objetivos do questionário, ou seja, se é uma escala de Likert ou tipo Likert, devem ser 

decididos durante a fase de planejamento da pesquisa, quando o questionário ainda está 

sendo elaborado, e não no momento da análise em si, ou os resultados não trarão nenhuma 

luz ao problema estudado. (ARY et al., 2009; CLASON; DORMODY, 1994; JOSHI et al., 

2015). 

Clason e Dormody (1994) explicam que a principal diferença de uma escala tipo 

Likert para a Escala de Likert está no fato de que nas escalas tipo Likert não há tentativa do 

pesquisador de combinar as respostas dos itens, criando assim uma escala composta. Já na 

Escala de Likert, os itens são combinados em um único resultado – contagem composta – no 

decorrer do processo de análise dos dados. A combinação dos itens fornece assim uma 

medida quantitativa de um aspecto subjetivo.  

Para Norman (2010), o pressuposto mais importante ao utilizar-se a escala de Likert 

é que a distância psicológica entre as opções seja igual ou aproximada. Supõe-se que, se a 

distância psicológica entre categorias for igual, a escala fornecerá medidas exatas do traço 

psicológico avaliado (WAKITA; UESHIMA; NOGUCHI, 2012). 

Há certa controvérsia com relação ao número ideal de escalas a ser adotado; o 

Quadro 14 sumariza os posicionamentos de diversos autores: 
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Quadro 14 – Extensão da Escala de Likert – Número de Categorias. 

Número 

de 

categorias 

Considerações e ideias Autores 

2 a 4 

categorias 

De modo geral, não é recomendado. Uma escala com duas a quatro 

categorias mostrou o menor índice de confiabilidade.  

Um número par de opções deve ser apenas usado quando os 

pesquisadores pretendem induzir as ideias ou atitudes dos 

participantes através de respostas como "Concordo" ou "Desacordo". 

 

Preston; Colman 

(2000) 

 

5 

Categorias 

Fornece confiabilidade estatística e intervalos facilmente medidos. 

Um número ímpar de opções é usado quando os pesquisadores 

precisam de uma âncora neutra.  

 

Lissitz; Green (1975); 

Boote (1981)  

6 ou 7 

categorias 

A mente humana tem um período de julgamento absoluto que pode 

distinguir no máximo7 categorias por vez. Talvez por isso, uma 

escala de 7 pontos mostrou a maior confiabilidade. . 

 

Green; Rao (1970); 

Miller (1956);  Oaster 

(1989)  

Mais de 

20 

Categorias 

Argumentou-se que as escalas psicológicas exigem mais de 20 

categorias para obter informações completas das respostas. 

Garner (1960)  

Irrelevante Não há indicação no efeito qualitativo nas respostas baseado no 

número de escalas. A confiabilidade é independente do número de 

opções 

Schuts; Rucker, 

(1975); Bendig (1953, 

1954); Komorita 

(1963); Matell e 

Jacoby (1971)  

Fonte: Adaptado de Bendig (1954); Miller (1956); Wakita; Ueshima; Noguchi (2012)  

Partindo do princípio de que um aumento no número de categorias nem sempre resulta 

em maior confiabilidade (CHANG, 1994), e também se levando em conta a relação entre a 

escala em si e os testes estatísticos, sobre os quais a definição do número de itens terá um 

efeito direto, pois uma escala com muitos pontos pode ser prejudicial para a realização de 

inferências estatísticas, resultando em uma dispersão entre os respondentes; convencionou-se 

optar por uma Escala tipo Likert de cinco pontos, variando em uma escala simétrica entre 

“Discordo Totalmente” (Valor 1), e “Concordo Totalmente” (Valor 4). Adotou-se o número 

ímpar de opções para que o desconhecimento sobre um determinado ponto não fosse 

ignorado, tendo assim, valor zero na contagem total dos pontos. 

Buscou-se estruturar todas as questões de modo a permanecerem alinhadas em uma 

única direção da escala, ou seja, suas variações representam um contínuo crescente na mesma 

direção perfazendo um modelo mais direto e objetivo para a coleta de dados relevantes ao 

presente trabalho. As únicas exceções foram as questões 36, 38, 39 e 40 que para fins de 

manutenção de uma clara redação, possuem um alinhamento inverso e seus valores serão 

estudados separadamente, sem que a análise final considere a interação destes pontos com o 

restante do questionário. 
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3.3.1 Validação do Instrumento de Pesquisa 

Para criação de um questionário na escala de Likert que seja eficiente para quantificar 

os aspectos qualitativos relevantes para a pesquisa, é necessário, primeiramente, definir os 

construtos pelos quais as perguntas serão posteriormente elaboradas, pois a validade dos 

construtos define, em última instância, a confiabilidade e eficiência dos questionários. (JOSHI 

et al., 2015). 

A validação dos construtos assim como questões do instrumento de pesquisa passa por 

uma série de pré-requisitos conceituais e lógicos. O Quadro 15 oferece alguns insights 

fundamentais para definição da validade dos construtos e das questões em cada construto, 

acompanhados das devidas respostas relativas ao presente trabalho de modo a demonstrar a 

validade do instrumento de pesquisa a ser utilizado.  

Quadro 15: Validação dos Construtos e Questões 

VALIDAÇÃO DOS CONSTRUTOS VALIDAÇÃO DAS QUESTÕES (Itens) 
Q: O processo de identificação do construto se deu 

através da definição de fenômeno, objeto e atributo? 

 

R: Todo o esforço do estudo teórico buscou apreender 

a realidade a partir dessa perspectiva ordenatória, 

todos os construtos apresentam esses fatores (ver 

quadros 10, 11, 12, e 13). 

Q: Esses itens podem ser avaliados em conjuntos para 

gerar um índice composto? 

 

R: Sim. Os itens juntos forma um robusto conjunto que 

pode gerar um índice de “vocação para 

internacionalização” das empresas estudadas.  

 

Q: A população da qual o construto se refere está 

claramente definida? 

 

R: Sim (Ver quadros 8 e 9). 

 

Q: Os itens são organizados em sequência lógica? 

 

R: Sim, os itens tanto obedecem à sequência 

apresentada dos construtos quanto são aliados em uma 

única direção da escala de Likert para facilitar o 

processo estatístico.  

 

Q: Os construtos estão baseados de acordo com 

alguma teoria e seus itens são correspondentes aos 

construtos teorizados? 

 

R: Todos os construtos ocorrem em resposta às teorias 

analisadas. (Ver quadros 7, 10, 11, 12 e 13) 

Q: Os itens estão intimamente inter-relacionados, mas 

também fornecem algumas informações 

independentes? 

 

R: Sim, as questões de cada um dos construtos são 

interligadas, seguindo a sequência apresentada nos 

quadros 10, 11, 12, e 13. Todavia, questões isoladas e 

respostas isoladas possuem valor científico.  
 

Q: As opiniões da população acerca do construto 

foram consultadas? 

 

R: Sim. (Ver Capítulo 4) 

 

Q: Definiu-se claramente se os itens selecionados 

possuem de fato capacidade de mensuração do 

construto? 

 

R: Sim, os itens dizem respeito aos principais 

elementos estudados em cada construto e presentes na 

literatura. 
Fonte: Adaptado de Bearden e Netemeyer (1999) ; Chapa e Stringer (2013); Edwards e Bagozzi (2000); Joshi et 

al., (2015) ; Rossiter (2002)  
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3.3.2 Métodos Estatísticos Utilizados para a Validação do Instrumento de Pesquisa 

Há três pré-requisitos para se considerar a validade de um instrumento de pesquisa: a) 

Análise fatorial de escala; b) Verificar o nível de confiabilidade das respostas dadas a cada 

item utilizando-se o alfa de Cronbach; e c) Representatividade da amostra de modo a tornar 

possível a validação fatorial (SINGH, 2006; PASCHOAL; TAMAYO, 2004). As etapas de 

validação do questionário, todavia, não foram realizadas
6
 devido ao tempo exíguo para 

desenvolvimento de um protocolo novo dentro da discussão temática assim como ao limitado 

universo da pesquisa que possui um número muito pequeno de respondentes – 22 empresas ao 

total
7
.  

Apesar do entendimento da pesquisa qualitativa ser de que ela deve analisar e 

descrever o fenômeno de forma complexa, não sendo baseada na quantificação, pois se 

considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e o mundo do sujeito que não pode ser traduzida em 

números (TURRIONE; MELLO, 2012; MALHOTRA et al., 2005).  

A Escala de Likert oferece uma alternativa de mensuração necessária para entender-se 

um fenômeno a priori não quantificável e compará-lo a fenômenos similares, ou seja, é 

possível medir a ‘atitude’ de forma cientificamente aceita e validada. Os pontos fundamentais 

que devem ser considerados nela são a validade, confiabilidade e análise da escala (JOSHI, 

2015; SINGH, 2006).  

Uma vez definido o universo e escopo da pesquisa e validado o seu instrumento, há 

um série de ferramentas estatísticas que foram utilizadas no processo de tratamento e análise 

dos dados coletados, entre elas Modas, Medianas, Médias, Distribuição de Frequências e 

Histogramas. (CLASON, DORMODY, 1994; JOSHI, 2015). O uso de tais ferramentas se deu 

após a catalogação dos dados.  

O Quadro 16 apresenta em detalhes os aspectos levados em conta na elaboração do 

instrumento de pesquisa e tratamento dos dados. 

 

                                                           
6
 O item (c) referente à representatividade da amostra e validação fatorial é desnecessário dado que a atual 

pesquisa é um censo, porém seria vital em uma pesquisa mais ampla onde fosse necessário se definir uma 

amostra.  
7
 Ver Quadro 9 –  Incubadoras de Natal. Das 25 empresas em três incubadoras, foram obtidas 22 respostas. Duas 

empresas fecharam ou estavam em processo de fechamento e uma das empresas não retornou o questionário em 

tempo útil.  
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Quadro 16 – Aspectos da Elaboração do Instrumento de Pesquisa e Tratamento de Dados 

Aspecto Detalhes 

Quantidade de 

questões 
45 

Natureza dos dados 

Quantitativos (Valores sobre os construtos) e Qualitativos (Questões 

complementares) 

 

Escala Tipo Likert de 5 pontos 

Tipo de escala 

 

Composta – Os construtos são analisados isoladamente assim como em 

conjunto, criando-se assim uma escala composta (por construto).  

Todavia, de modo a endereçar os objetivos da pesquisa, buscou-se também 

propor uma medida quantitativa geral em relação às barreiras à 

internacionalização das empresas incubadas em Natal, baseado na média das 

respostas.  

Opções da escala 

 

0. Não sei 

1. Discordo Totalmente 

2. Discordo Parcialmente 

3. Concordo Parcialmente 

4. Concordo Totalmente 

Ordem da escala 

 

Simétrica, linear e crescente – quanto mais alto o valor, mais positiva a resposta 

(exceto questões 36, 38, 39 e 40 no questionário do empreendedor que são de 

ordem de valor inverso). 

Pontuação máxima 

no questionário 

 

180 – Média 4 

Pontuação máxima 

ideal – empreendedor 

 

164 – Média 4 (4 pontos por questão, 39 questões pois se excluiu as questões de 

ordem de valor inverso) 

Pontuação máxima 

ideal – Gestor da 

incubadora 

180 – Média 4 

Avaliação do 

Ranking  

Acima de 3.0 – Pontuação boa, empresa/incubadora com fortes tendências à 

internacionalização. 

De 2,5 a 2.9 – Pontuação satisfatória, empresa/incubadora com condições 

satisfatórias para internacionalização.  

De 2 a 2.4 – Pontuação regular, empresa/incubadora com aspectos positivos, 

mas que precisa de correções conjunturais para atingir condições satisfatórias 

de internacionalização.  

De 1.5 a 1.9 – Pontuação ruim, empresa/incubadora apresenta poucas 

vantagens competitivas, tornando o processo de internacionalização 

extremamente difícil de realizar-se.  

Abaixo de 1.5 – Pontuação insatisfatória, a empresa/incubadora não possui 

nem mesmo aspectos isolados que favorecem a internacionalização; ou o 

empresário/gestor da incubadora desconhece informações básicas acerca de seu 

próprio negócio.  

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Optou-se por utilizar-se a média simples – obtida a partir de uma ponderação, onde os 

pesos são as frequências absolutas de cada classe e xi é o ponto médio da classe i – para o 

cálculo do ranking médio de internacionalização das empresas incubadas porque, pela 

literatura vigente, percebe-se que existe uma variedade de perspectivas quanto à definição das 

forças motrizes mais importantes para a consecução da internacionalização assim como as 
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barreiras mais relevantes
8
, variando conforme país, ramo de empresa, vantagens comparativas 

regionais, tipos de incubadoras e muitos outros fatores. Portanto, nos cálculos envolvendo 

média aritmética simples, todas as ocorrências têm exatamente o mesmo peso relativo, o que 

evitaria a definição de uma média ponderada arbitrária e não necessariamente em sintonia 

com a realidade dos fatos. Sabendo-se que a média é afetada por valores extremos 

observados, estes valores serão analisados individualmente (o que é razoável dado o pequeno 

universo estudado), levando-se em consideração a Moda e a Mediana, de modo a evitar 

conclusões precipitadas oriundas de ponderações não satisfatórias (MONTGOMERY; 

RUNGER, 1993; SINGH, 2006). 

É importante notar que a avaliação do ranking médio no Quadro 16 não obedece a 

nenhum padrão específico nem segue rankings similares, mas sim, foram valores arbitrários 

definidos pelo autor, baseado na ideia de que metodologias modernas ou o processo lógico da 

descoberta científica consiste primeiramente em um conjunto de regras (não necessariamente 

sistemáticas) para a avaliação de teorias prontamente articuladas (LAKATOS, 1978), ou seja, 

o método é um procedimento racional arbitrário para se atingir determinados resultados, onde 

experiência do pesquisador e o próprio bom senso possui peso considerável nesta 

arbitrariedade, devendo, pois, exprimir uma utilidade para os resultados (SAUDERS, 2016; 

FERRARI, 1982).  

Para que se atinja uma utilidade para os resultados, ou seja, como forma de definir um 

coeficiente ou ranking que guie o entendimento das barreiras e forças motrizes à 

internacionalização das empresas incubadas locais, é preciso que estes valores sejam 

analisados em contraste com as realidades específicas de cada uma das empresas, assim como 

a conjuntura específica da incubadora.  

Para fins de simplificação e de modo a encerrar o capítulo, o Quadro 17 resume em 

detalhes o processo de coleta, tabulação e análise dos dados:  

 

 

 

                                                           
8 Ver Quadro 2: Forças Motrizes para Internacionalização e Quadro 5: Barreiras à internacionalização e 

Principais Vertentes 
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Quadro 17 – Processo de Coleta, Tabulação e Análise dos Dados 

Etapas Caracterização Método Período 

1 Definição dos construtos 

para o desenvolvimento 

do instrumento de 

pesquisa. 

Análise bibliográfica e documental. 08/2017 

a 

03/2018 

2 Definição das 

incubadoras/ empresas a 

serem estudadas. 

Ver Quadro 9: Incubadoras de Natal – Características 

Gerais e Relevância para o Estudo. 

01/2018 

a 

03/2018 

3 Elaboração do 

instrumento de pesquisa. 

Ver Quadro 16: Aspectos da elaboração do 

Instrumento de Pesquisa e Tratamento de Dados. 

 

 

02/2018 

a 

03/2018 

4 Etapa de Testes. Aplicação em cinco empresas avulsas com posterior 

correção de detalhes. 

05/2018 

a 

06/2018 

5 Aplicação do 

questionário e registro 

das empresas estudadas. 

 

Questionários foram aplicados pessoalmente ou por e-

mail, o pesquisador esteve disponível para responder 

às questões levantadas. 22 das 25 empresas foram 

analisadas. 

07/2018 

a 

08/2018 

6 Geração de base de 

dados em arquivo do 

Microsoft Excel.  

Foram extraídas as medidas descritivas de cada 

variável. O valor total de cada construto foi calculado 

e as respostas entre empresários locais e gestores de 

incubadoras comparadas.  

08/2018 

a 

09/2018 

7 Análise dos dados 

coletados e utilização do 

IBM SPSS Statistics. 

Utilização de estatística descritiva – Modas, 

Medianas, Médias, Distribuição de Frequências e 

Histogramas. Convencionou-se utilizar a média 

simples para a definição do Ranking Médio de 

internacionalização das empresas. 

09/2018 

a 

10/2018 

8 Elaboração do relatório 

final. 

Baseadas nos objetivos do trabalho e na análise dos 

dados coletados à luz da literatura relevante ao tema. 

10/2018 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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4. Resultados Obtidos 

4.1 Perfil das Empresas  

A análise dos dados será iniciada pelas questões complementares
9
 do questionário que 

visavam apreender uma ideia geral sobre características essenciais dos empreendedores e da 

incubadora – traçando assim o esboço de um perfil. O estudo deste perfil das empresas focou 

primeiramente nas características pessoais dos empreendedores – gênero, idade, escolaridade 

e natureza de suas atividades. Em segundo lugar, buscou-se obter informações essenciais 

acerca das empresas como número de funcionários, tempo de constituição da empresa, ramo e 

instituições com as quais as empresas interagem durante o processo de incubação. Essas 

informações são necessárias como pano de fundo para as questões relativas ao processo de 

internacionalização das empresas e suas barreiras que foram divididas nos quatro construtos já 

discutidos: Gestão Estratégica da Internacionalização; Gestão das Incubadoras; Barreiras 

Internas (Barreiras de Gestão) e Barreiras Externas.  

O primeiro ponto que se percebe nas empresas incubadas é a maioria de homens na 

posição de comando, 82% na posição de fundadores/CEOs contra 18% de mulheres. 

Considerando-se as devidas distinções, é interessante comparar esse resultado com o estudo 

realizado pelo SEBRAE (2013) entre os anos de 2001 e 2011 em que o perfil dos donos de 

negócios no Brasil foi traçado. Em média, 70% dos negócios registrados no Brasil estão no 

nome de homens durante este período, apontando para uma tendência no aumento de 

participação das mulheres baseado nos dados do Global Entrepreneurship Monitor (IBQB, 

2012; SEBRAE, 2013).  

O número de mulheres gerindo empresas incubadas em Natal/RN, 18%, é 

significativamente menor que a proporção do número de mulheres de negócios no Brasil entre 

2001 e 2011, 30%. Essa disparidade fica ainda mais evidente, quando comparada com a 

distribuição de empreendedores iniciais no Brasil entre os anos de 2002 e 2012, na qual a 

média de mulheres é de 46% (IBQP, 2012; SEBRAE, 2013; SEBRAE, 2015). 

Não foi constatado nenhum motivo específico durante o estudo que aponte para uma 

explicação para essa disparidade, porém, uma futura pesquisa focada nas diferenças de gênero 

entre empreendedores de empresas incubadas assim como empresas de alta tecnologia parece 

necessária, de modo a chegar ao cerne dessa questão.   

                                                           
9
 Ver ambos os modelos de questionários (para empreendedores e gestores das incubadoras) em Cap. 6. Anexos.   
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A idade dos empreendedores foi outro ponto estudado, como mostra a figura abaixo:  

Figura 1 –Faixa Etária dos Empreendedores nas Empresas Incubadas 

 

Pode-se ver um perfil de empreendedor ainda relativamente jovem, 1/3 dos 

entrevistados possui entre 21 e 30 anos, enquanto a maioria de 41% está entre 30 e 40 anos. 

Esses dados revelam um empreendedor jovem, porém já com idade suficiente para ter 

acumulado alguma experiência relevante para o cuidado de seu negócio. Nenhum dos 

entrevistados tinha menos de 21 anos. O contraste com a faixa etária entre donos de negócios 

estudados pelo SEBRAE é patente, a média de idade entre donos de negócios no Brasil é 43 

anos. Apenas 26% dos donos de negócios se encaixam na faixa entre 30 e 39 anos, e apenas 

15% entre 18 e 29 anos (SEBRAE, 2013). É possível inferir que os empreendedores de 

empresas incubadas abrem seu negócio mais cedo que os donos de negócios em geral, 

reforçando assim, a perspectiva destes empreendedores possuírem um perfil jovem. 

A escolaridade é outro fator essencial, já que as empresas incubadas tendem a ter em 

sua natureza produtos e serviços intensivos de capital intelectual (AUTIO et al., 2000; 

CORONA et al., 2006; ENGELMAN; ZEN; FRACASSO, 2015). A figura 2 destaca a 

escolaridade entre os empreendedores das empresas incubadas: 

Figure 2 – Escolaridade dos Empreendedores nas Incubadoras 
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81% dos entrevistados possuem pelo menos o nível superior completo (46% possuem 

apenas nível superior). O número que completou pós-graduação chega a 36%. Em contraste, 

segundo o SEBRAE (2013) apenas 14% dos homens e 9% das mulheres possuem nível 

superior completo ou mais. Enquanto nas incubadoras não há nenhum empreendedor que não 

tenha pelo menos cursado uma universidade (9% superior incompleto), no Brasil, a grande 

maioria de donos de negócios 52% de homens e 36% de mulheres não possuem instrução ou 

não concluíram o 2º grau.  

Buscou-se também averiguar a natureza das atividades dos empreendedores como 

forma de indicar quanto se dedicavam exclusivamente à empresa, o que pode ser, a priori, 

considerado como um ponto forte. A figura 3 oferece mais detalhes.  

Figura 3- Natureza das Atividades dos empreendedores 

 
É interessante notar que quase 60% dos empreendedores dedicam-se exclusivamente à 

empresa incubada enquanto quase 25% possuem outra empresa ou trabalham como 

autônomos, demonstrando um aparente bom nível de foco profissional.  

Como é possível ver na figura 4, as empresas incubadas seguem um processo de 

consolidação, com 50% delas apresentando entre dois e três anos de atividade.  

Figura 4 – Tempo de Constituição das Empresas 
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Não existe um tempo ideal para o período de incubação, este pode variar de acordo 

com o ciclo de desenvolvimento do produto/serviço. Todavia, três anos tende a ser em média 

o tempo que as empresas passam pelo processo de incubação e se tornam graduadas – 

empresas de base tecnológica tendem a necessitar de menos tempo dada a natureza dinâmica 

do mercado em que está inserida, enquanto algumas tendem a ficar um período mais longo 

por não conseguir estabelecer um modelo de escalabilidade satisfatório (ANPROTEC, 2016; 

MCADAM; MARLOW, 2007). 

As empresas também se destacam devido ao seu potencial de geração de emprego. 

Apenas 9% delas são compostas por empreendedores individuais, 1/3 das empresas emprega 

entre um e três funcionários, outro 1/3 chega a empregar entre quatro e seis funcionários
10

.  

Esses resultados são positivos tendo em vista que nos primeiros meses de 2018, as micro e 

pequenas empresas foram responsáveis por nove em cada dez empregos formais gerados no 

Brasil. Isto gira em torno de 328 mil vagas, quase 90% dos 367 mil postos de trabalho pelo 

setor privado de janeiro a maio de 2018 (VILLAS-BOAS, 2018). Ver figura 5 para maiores 

detalhes.  

Figura 5: Número de Funcionários nas Empresas Incubadas 

 

Outro ponto levantado pela pesquisa foi o ramo das empresas – área do mercado em 

que elas se inserem ou atuam (BURNS;VEECK;BUSH, 2017). As definições mais genéricas 

de ramo dizem respeito a primário (extrativo), secundário (indústria) e terciário (comércio e 

serviços). Nas modernas economias têm-se também os ramos quaternário (conhecimento) e 

quinário (cultura e pesquisa) (BURNS;VEECK;BUSH, 2017; SEBRAE, 2016; GUIBERT; 

JAGANIER; VOLLE, 1971). Todavia, tais descrições, como todas as macroescalas, são 

muitos vagas, especialmente para lidar com os fenômenos das startups e born global 

organizações, (BURNS; VEECK; BUSH, 2017; AXINN; MATTHYSSENS, 2002; CHANG, 

                                                           
10

 Esses números se referem à funcionários, estagiários, sócios e demais colaboradores.  
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2011; WOOD et al., 2011; MORT, WEERAWARDENA; LIESCH, 2012 ; KNIGHT: 

CAVUSGIL, 2004).  

Levando-se em conta a complexidade inerente a uma classificação aparentemente 

simples assim como o pequeno número de empresas estudadas, optou-se por deixar que o 

empreendedor classificasse o ramo de sua empresa da maneira que mais lhe conviesse, o que 

levou a predominância das classificações em Tecnologia da Informação e Serviços: 50% das 

empresas avaliadas. Mais detalhes no Quadro 18 abaixo:  

Quadro 18 – Empresas e Ramo por Incubadora 

Incubadora Empresa Ramo 

ITNC 

Ecore9 Energias Renováveis 

Old 2 Tecnologies Tecnologia (Software) 

Apicultec Agronegócio  

Manguetech (Neopay) Tecnologia (varejo) 

Crioula Bagwear Indústria e Comércio 

Café Com Negócio Serviços  

Coasters Indústria e Comércio  

Pet Friendly Petshop (Varejo) 

INOVA METRÓPOLE 

Ecomp Tecnologia TI   

MixInternet Paytour Tecnologia (Turismo) 

Inovall Tecnologia  TI (Big Data, I.A., Geomarketing 

Biomédico  Tecnologia (Saúde) 

Studio Gepetta TIC  

Gynga energia  Gestão de Energias 

Natal Makers Indústria ; IoT 

RN Soft Tecnologia (Desenvolvimento) 

Void 3D TI ; Impressão 3D 

Velit TI 

EMPREENDE 

Setcenas Jornalismo ; Comércio  Indústria -Audiovisual  

ATIVE - LIFE SPRINT  Saúde e Bem Estar 

Tavollo TI - Gastronomia 

My Path Desenvolvimento Pessoal /Serviços 

Fonte: Adaptado pelo Autor.  

Uma das perguntas mais cruciais desta sessão sobre o levantamento do perfil das 

empresas dizia respeito às instituições de ensino e pesquisa e suporte técnico com as quais as 

mesmas interagiam mais frequentemente, pois é sabido que 1/3 das incubadoras de empresa 

no mundo estão ligadas às instituições acadêmicas e que um network eficiente entre empresa 

e instituições de ensino e pesquisa são fatores de maximização do potencial de gestão do 

conhecimento e da inovação, de transferências tecnológicas e da própria internacionalização 
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(GUERERO, 2015; BARDSLEY, 2010; DOWARD, 2012; DAWSON et al., 2009; 

MAJOGORO; MGABO, 2012; GIBB, 2010; ETZKOWITZ, 2002; COHEN;  HOCHBERG, 

2014, MAN, 2011; AERNOUDT, 2004). 

Não obstante tal importância, o número de instituições de ensino e pesquisa assim 

como suporte técnico com as quais as empresas interagem é muito restrito. Excetuando-se as 

instituições às quais pertencem as Incubadoras ITNC – IFRN, Inova Metrópole – UFRN e 

EMPREENDE – UNP, apenas as seguintes instituições/associações foram mencionadas:  

 SEBRAE – Cinco citações.  

 SESI/SENAI – Duas citações. 

 EMATER/RN – Uma citação. 

 CTGAS – Uma citação. 

 APEX-Brasil – Uma citação. 

 Secretaria Estadual de Administração – Uma citação.  

Essas informações são preocupantes porque a ênfase posta na questão do network para 

um processo de internacionalização eficiente é lugar comum entre os estudiosos do tema
11

. 

Para Korsakiené; Diskienė e Smaliukienė (2015), a internacionalização é desenvolvida através 

do networking eficiente em três níveis: desenvolvimento de relacionamentos com parceiros 

nos mercados internacionais; confiança reforçada em networks já estabelecidos; e integração 

da posição em redes, operando em diferentes países. Em todos esse cenários, a integração com 

institutos de pesquisa e universidades é vital (GUERERO, 2015; BARDSLEY, 2010; 

DOWARD, 2012). 

Outro ponto nevrálgico é que as respostas das incubadoras não diferiram nesse 

quesito, os três gestores entrevistados das incubadoras afirmaram que interagem apenas com 

as instituições de ensino nas quais pertencem as incubadoras. Existe pouca interação entre as 

instituições locais (UFRN, IFRN e UNP) e aparentemente nenhum esforço sistemático de 

interação com instituições estrangeiras e desenvolvimento de best practices. 

Quanto aos serviços de acompanhamento das empresas graduadas, aparentemente todas 

as incubadoras buscam acompanhar o desempenho destas empresas, mas não parece haver um 

plano sistemático em nenhum caso, muito menos uma concordância sobre o que seria best 

practice nesse cenário, vê-se o seguinte nível de internacionalização das empresas graduadas:  

                                                           
11

  Ver Quadro 5 – Barreiras à internacionalização e Principais Vertentes 



75 

 

EMPREENDE – menos de 2%; ITNC – menos de 2%; Inova Metrópole – acima de 10%.  

É preciso levar em conta os seguintes aspectos na análise desses números:  

 Todas as empresas no INOVA METRÓPOLE são empresas de tecnologia o que pode 

ser um fator decisivo neste índice mais alto. 

 A EMPREENDE atua há muito pouco tempo no mercado para se tecer uma análise 

relevante. 

 Apesar da variedade das empresas incubadas na ITNC, devido ao seu tempo de 

existência, esse índice abaixo de 2% pode ser considerado bastante insatisfatório. 

 

4.2 Análise dos Dados – Estatística Descritiva  

A primeira parte da análise dos dados se dará através da estatística descritiva, de modo 

a sumarizar e descrever o conjunto de dados coletados durante a pesquisa. Como previamente 

discutido, convencionou-se neste trabalho utilizar a média simples como forma de calcular o 

ranking das empresas por incubadora e construto. Todavia, levando-se em conta as limitações 

do cálculo da média em universos reduzidos, nos quais as diferenças entre mínimo e máximo 

podem ser significativas, sabe-se que pode ser inviável trabalhar com este parâmetro 

isoladamente para se avaliar o comportamento da homocedasticidade dos dados. Por 

conseguinte, antes de fazer a análise propriamente dita dos rankings dos construtos, é 

necessário um estudo mais aprofundado de outras medidas de tendência central e dispersão de 

modo a orientar quaisquer inferências construídas a partir dos dados. A análise estatística 

descritiva dos dados de percepção dos respondentes que se segue nos próximos capítulos foi 

realizada de acordo com nível de confiança (alfa) 0,95 e nível de significância (beta) 

0,05   (MONTGOMERY; HUNGER, 1993; MAROCO, 2003; ALIAGA; GUNDERSON, 

2006). 

4.2.1 Inova Metrópole 

Os quadros abaixo descrevem os dados obtidos através das respostas dos 

empreendedores com empresas incubadas na Inova Metrópole. Os valores estão divididos por 

construto de modo a permitir uma análise mais detalhada. Na coluna considerações em todos 

os quadros da análise descritiva dos dados, quando necessário, serão usados dois parâmetros: 

Aceitável (dentro dos padrões estabelecidos como admissíveis pela literatura especializada) 
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ou Inaceitável (Os valores comprometem o estudo e os dados em questão devem ser excluídos 

ou reavaliados). 

Quadro 19 – Análise Descritiva dos Dados – Gestão Estratégica da Internacionalização – Inova Metrópole 

Parâmetros Valores Considerações 

Média 2,1842 -x- 

Erro padrão 0,0971 Representa a razão entre o desvio e o número de observações 

limitada superiormente por um radical (raiz quadrada do número 

de observações) 

Mediana 2,0000 Aceitável – Proximidade com valor da Média indica que os dados 

podem apresentar comportamento similar a distribuição normal 

Moda 1,0000 Não aceitável - a Moda identifica o dado que aparece com maior 

frequência em uma série; no caso, a diferença da Moda em relação 

a Mediana e a Média fere pressupostos de normalidade. 

Desvio padrão 1,3384 Os desvios em relação à Média são significativos 

Variância da amostra 1,7913 Os desvios quadráticos em relação à Média são significativos 

Curtose -1,3135 -x- 

Assimetria -0,0341 -x- 

Intervalo 4,0000 -x- 

Mínimo 0,0000 -x- 

Máximo 4 -x- 

Soma 415 -x- 

Contagem 190 -x- 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Montgomery; Hunger (1993); Aliaga; Gunderson (2006).  

Quadro 20 - Análise Descritiva dos Dados – Gestão da Incubadora – Inova Metrópole 

Parâmetros Valores Considerações 

Média 1,6857 -x- 

Erro padrão 0,1447 Representa a razão entre o desvio e o número de observações 

limitada superiormente por um radical (raiz quadrada do número 

de observações) 

Mediana 2,0000 Aceitável – Proximidade com valor da Média indica que os dados 

podem apresentar comportamento similar a distribuição normal 

Moda 2,0000 Aceitável – Proximidade com valor da Média indica que os dados 

podem apresentar comportamento similar a distribuição normal 

Desvio padrão 1,2104 Os desvios em relação à Média são significativos 

Variância da amostra 1,4650 Os desvios quadráticos em relação à Média são significativos 

Curtose -0,6194 -x- 

Assimetria 0,2817 -x- 

Intervalo 4,0000 -x- 

Mínimo 0,0000 -x- 

Máximo 4,0000 -x- 

Soma 118,0000 -x- 

Contagem 70,0000 -x- 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Montgomery; Hunger (1993); Aliaga; Gunderson (2006).  
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Quadro 21 – Análise Descritiva dos Dados – Barreiras Internas  - Inova Metrópole 

Parâmetros Valores Considerações 

Média 2,8286 -x- 

Erro padrão 0,1349 Representa a razão entre o desvio e o número de observações 

limitada superiormente por um radical (raiz quadrada do número 

de observações) 

Mediana 3,0000 Aceitável – Proximidade com valor da Média indica que os dados 

podem apresentar comportamento similar a distribuição normal 

Moda 3,0000 Aceitável – Proximidade com valor da Média indica que os dados 

podem apresentar comportamento similar a distribuição normal 

Desvio padrão 1,1290 Os desvios em relação à Média são significativos 

Variância da amostra 1,2745 Os desvios quadráticos em relação à Média são significativos 

Curtose 0,7466 -x- 

Assimetria -1,0827 -x- 

Intervalo 4,0000 -x- 

Mínimo 0,0000 -x- 

Máximo 4,0000 -x- 

Soma 198,0000 -x- 

Contagem 70,0000 -x- 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Montgomery; Hunger (1993); Aliaga; Gunderson (2006).  

Quadro 22 –Análise Descritiva dos Dados – Barreiras Externas  - Inova Metrópole 

Parâmetros Valores Considerações 

Média 1,4750 -x- 

Erro padrão 0,1247 Representa a razão entre o desvio e o número de observações 

limitada superiormente por um radical (raiz quadrada do número de 

observações) 

Mediana 1,0000 Não aceitável - a Mediana difere da média significativamente, o 

que fere condições básicas de normalidade. 

Moda 0,0000 Não aceitável - a Moda identifica o dado que aparece com maior 

frequência em uma série; no caso, a diferença da Moda em relação 

a Mediana e a Média fere pressupostos de normalidade 

Desvio padrão 1,3656 Os desvios em relação à Média são significativos e próximos a 

média 

Variância da amostra 1,707785 Os desvios quadráticos em relação à Média são significativos e 

superiores à média 

Curtose -0,8804 -x- 

Assimetria 0,5969 -x- 

Intervalo 4,0000 -x- 

Mínimo 0,0000 -x- 

Máximo 4,0000 -x- 

Soma 177,0000 -x- 

Contagem 120,0000 -x- 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Montgomery; Hunger (1993); Aliaga; Gunderson (2006).  

 Baseado nos dados acima é possível concluir que o uso da média simples para criar 

um ranking em relação à situação das empresas incubadas no INOVA METRÓPOLE quanto 

ao processo de internacionalização é aceitável. Porém, é preciso levar em consideração o fato 



78 

 

de que no Construto relacionado às barreiras externas, o distanciamento da moda em relação à 

média e sua proximidade com o valor zero (Não sei) pode indicar um grande número de 

empresas que não podem de fato apreender a totalidade das barreiras à internacionalização 

dado o desconhecimento de muitos aspectos técnicos, econômicos e políticos deste processo. 

É preciso analisar esse construto com muito mais parcimônia e não se fazer inferências a 

partir da média isoladamente. 

4.2.2 Incubadora Tecnológica Natal Central 

Quadro 23 – Análise Descritiva dos Dados – Gestão Estratégica da Internacionalização  - ITNC 
Parâmetros Valores Considerações 

Média 2,2237 -x- 

Erro padrão 0,1032 Representa a razão entre o desvio e o número de observações 

limitada superiormente por um radical (raiz quadrada do número 

de observações). 

Mediana 2,0000 Aceitável – Proximidade com valor da Média indica que os dados 

podem apresentar comportamento similar a distribuição normal 

Moda 2,0000 Aceitável – Proximidade com valor da Média indica que os dados 

podem apresentar comportamento similar a distribuição normal 

Desvio padrão 1,2722 Os desvios em relação à Média são significativos 

Variância da amostra 1,6185 Os desvios quadráticos em relação à Média são significativos 

Curtose -0,8902 -x- 

Assimetria -0,2141 -x- 

Intervalo 4,0000 -x- 

Mínimo 0,0000 -x- 

Máximo 4,0000 -x- 

Soma 338,0000 -x- 

Contagem 152,0000 -x- 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Montgomery; Hunger (1993); Aliaga; Gunderson (2006).  

Quadro 24 – Análise Descritiva dos Dados – Gestão da Incubadora  - ITNC 

Parâmetros Valores Considerações 

Média 2,2679 -x- 

Erro padrão 0,1864 Representa a razão entre o desvio e o número de observações 

limitada superiormente por um radical (raiz quadrada do número 

de observações) 

Mediana 2,0000 Aceitável – Proximidade com valor da Média indica que os dados 

podem apresentar comportamento similar a distribuição normal 

Moda 2,0000 Aceitável – Proximidade com valor da Média indica que os dados 

podem apresentar comportamento similar a distribuição normal 

Desvio padrão 1,3947 Os desvios em relação à Média são significativos 

Variância da amostra 1,9451 Os desvios quadráticos em relação à Média são significativos e 

próximos à média 

Curtose -1,0347 -x- 

Assimetria -0,3756 -x- 
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Intervalo 4,0000 -x- 

Mínimo 0,0000 -x- 

Máximo 4,0000 -x- 

Soma 127,0000 -x- 

Contagem 56,0000 -x- 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Montgomery; Hunger (1993); Aliaga; Gunderson (2006).  

Quadro 25 – Análise Descritiva dos Dados – Barreiras Internas  - ITNC 
Parâmetros Valores Considerações 

Média 3,017857 -x- 

Erro padrão 0,126108 Representa a razão entre o desvio e o número de observações 

limitada superiormente por um radical (raiz quadrada do número 

de observações) 

Mediana 3 Aceitável – Proximidade com valor da Média indica que os dados 

podem apresentar comportamento similar a distribuição normal 

Moda 3 Aceitável – Proximidade com valor da Média indica que os dados 

podem apresentar comportamento similar a distribuição normal 

Desvio padrão 0,943708 Os desvios em relação à Média são significativos 

Variância da amostra 0,890584 Os desvios quadráticos em relação à Média são significativos 

Curtose 2,169569 -x- 

Assimetria -1,24791 -x- 

Intervalo 4 -x- 

Mínimo 0 -x- 

Máximo 4 -x- 

Soma 169 -x- 

Contagem 56 -x- 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Montgomery; Hunger (1993); Aliaga; Gunderson (2006).  

Quadro 26 – Análise Descritiva dos Dados – Barreiras Externas  - ITNC 

Parâmetros Valores Considerações 

Média 1,364 -x- 

Erro padrão 0,133 Representa a razão entre o desvio e o número de observações 

limitada superiormente por um radical (raiz quadrada do número 

de observações) 

Mediana 1 Aceitável – Proximidade com valor da Média indica que os dados 

podem apresentar comportamento similar a distribuição normal 

Moda 1 Aceitável – Proximidade com valor da Média indica que os dados 

podem apresentar comportamento similar a distribuição normal 

Desvio padrão 1,306 Os desvios em relação à Média são significativos e próximos a 

média 

Variância da amostra 1,707 Os desvios quadráticos em relação à Média são significativos e 

superiores à média 

Curtose -0,556 -x- 

Assimetria 0,736 -x- 

Intervalo 4 -x- 

Mínimo 0 -x- 

Máximo 4 -x- 
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Soma 131 -x- 

Contagem 96 -x- 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Montgomery; Hunger (1993); Aliaga; Gunderson (2006).  

 Baseado nos dados acima, é possível tecer-se acerca no ITNC as mesmas conclusões 

tecidas sobre o INOVA METRÓPOLE, ou seja, o uso da média simples para criar um ranking 

em relação à situação das empresas incubadas no ITNC quanto ao processo de 

internacionalização é aceitável, porém, mais uma vez é preciso levar em consideração 

especial o construto relacionado às barreiras externas, analisando os outliers e não 

concentrando a análise somente a partir da média obtida. 

4.2.3 EMPREENDE  

Quadro 27 – Análise Descritiva dos Dados – Gestão Estratégica da Internacionalização  - EMPREENDE 

Parâmetros Valores Considerações 

Média 2,078 -x- 

Erro padrão 0,147 Representa a razão entre o desvio e o número de observações 

limitada superiormente por um radical (raiz quadrada do 

número de observações) 

Mediana 2 Aceitável – Proximidade com valor da Média indica que os 

dados podem apresentar comportamento similar a distribuição 

normal 

Moda 1  Não aceitável - a Moda identifica o dado que aparece com 

maior frequência em uma série; no caso, a diferença da Moda 

em relação a Mediana e a Média fere pressupostos de 

normalidade 

Desvio padrão 1,283 Os desvios em relação à Média são significativos  

Variância da amostra 1,647 Os desvios quadráticos em relação à Média são significativos 

Curtose -1,137 -x- 

Assimetria -0,034 -x- 

Intervalo 4 -x- 

Mínimo 0 -x- 

Máximo 4 -x- 

Soma 158 -x- 

Contagem 76 -x- 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Montgomery; Hunger (1993); Aliaga; Gunderson (2006).  

Quadro 28 – Análise Descritiva dos Dados – Gestão da Incubadora  - EMPREENDE 

Parâmetros Valores Considerações 

Média 2,4643 -x- 

Erro padrão 

0,1957 

Representa a razão entre o desvio e o número de observações 

limitada superiormente por um radical (raiz quadrada do número 

de observações) 

Mediana 
3,0000 

Aceitável – Proximidade com valor da Média indica que os dados 

podem apresentar comportamento similar a distribuição normal 

Moda 3,0000 Aceitável – Proximidade com valor da Média indica que os dados 
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podem apresentar comportamento similar a distribuição normal 

Desvio padrão 1,0357 Os desvios em relação à Média são significativos  

Variância da amostra 1,0728 Os desvios quadráticos em relação à Média são significativos  

Curtose 0,6648 -x- 

Assimetria -1,0822 -x- 

Intervalo 4,0000 -x- 

Mínimo 0,0000 -x- 

Máximo 4,0000 -x- 

Soma 69,0000 -x- 

Contagem 28,0000 -x- 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Montgomery; Hunger (1993); Aliaga; Gunderson (2006).  

Quadro 29 –Análise Descritiva dos Dados – Barreiras Internas  - EMPREENDE 

Parâmetros Valores Considerações 

Média 2,785714 -x- 

Erro padrão 0,194889 Representa a razão entre o desvio e o número de observações 

limitada superiormente por um radical (raiz quadrada do número 

de observações) 

Mediana 3 Aceitável – Proximidade com valor da Média indica que os dados 

podem apresentar comportamento similar a distribuição normal 

Moda 3 Aceitável – Proximidade com valor da Média indica que os dados 

podem apresentar comportamento similar a distribuição normal 

Desvio padrão 1,031258 Os desvios em relação à Média são significativos 

Variância da amostra 1,063492 Os desvios quadráticos em relação à Média são significativos 

Curtose -0,89483 -x- 

Assimetria -0,4097 -x- 

Intervalo 3 -x- 

Mínimo 1 -x- 

Máximo 4 -x- 

Soma 78 -x- 

Contagem 28 -x- 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Montgomery; Hunger (1993); Aliaga; Gunderson (2006).  

Quadro 30: Análise Descritiva dos Dados – Barreiras externas – EMPREENDE 

Parâmetros Valores Considerações 

Média 1,354167 -x- 

Erro padrão 0,17486 Representa a razão entre o desvio e o número de observações 

limitada superiormente por um radical (raiz quadrada do número 

de observações) 

Mediana 1 Aceitável – Proximidade com valor da Média indica que os dados 

podem apresentar comportamento similar a distribuição normal 

Moda 0 Não aceitável - a Moda identifica o dado que aparece com maior 

frequência em uma série; no caso, a diferença da Moda em relação 

a Mediana e a Média fere pressupostos de normalidade 

Desvio padrão 1,211463 Os desvios em relação à Média são significativos 
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Variância da amostra 1,467642 Os desvios quadráticos em relação à Média são significativos e 

superiores à média 

Curtose -0,54601 -x- 

Assimetria 0,544146 -x- 

Intervalo 4 -x- 

Mínimo 0 -x- 

Máximo 4 -x- 

Soma 65 -x- 

Contagem 48 -x- 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Montgomery ; Hunger (1993Aliaga ; Gunderson (2006).  

 Tendo-se como base os dados acima, é possível chegar a uma conclusão similar às 

tomadas previamente em relação aos dados tanto da INOVA METRÓPOLE quanto da ITNC. 

É preciso reiterar a necessidade de atentar-se aos pontos não aceitáveis que foram levantados, 

especialmente no construto relativo às barreiras externas, de modo a permitir inferências 

realistas. 

4.3 Valores por Construto e Incubadora – EMPREENDEDORES 

A análise quantitativa dos dados se focará na análise completa por construto, 

especificando a média (ranking) das respostas dos empreendedores por objeto do construto 

em cada incubadora assim como o valor total das incubadoras por construto de modo a 

levantar as necessárias comparações. Como visto previamente no Quadro 16, com exceção 

das questões 36, 38, 39 e 40, toda a escala do questionário é simétrica, linear e crescente; 

logo, quanto mais alto o valor, mais positiva a resposta.  

O quadro 16 também apresenta uma avalição genérica do ranking médio baseado nos 

valores distribuídos por escala, mas neste capítulo entrar-se-á em maiores discussões pra 

complementar estas suposições. É preciso frisar que os dados relativos às empresas 

individualmente não serão apresentados, pois foram considerados confidenciais. Apenas os 

valores gerais por incubadora serão discutidos.  

No Quadro 31 têm-se os rankings de cada incubadora pelo primeiro construto 

avaliado, o fenômeno da gestão estratégica da internacionalização. Este construto foca em 

aspectos relativos às forças motrizes internas e externas e as características individuais dos 

empreendedores que compelem à internacionalização assim como questões relativas à gestão 

do conhecimento e da inovação. 
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Quadro 31 – Comparativo entre Incubadoras (Respostas dos Empreendedores) – Gestão Estratégica da 

Internacionalização 
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Q1 Plano estratégico orientado para a 

expansão internacional. 

0,90 1,80 1,88 1,53 

Q2 Foco em demanda global. 3,20 2,80 3,63 3,21 

Q3 Competitividade internacional. 2,50 2,50 3,50 2,83 

Q4 Contatos internacionais 

preestabelecidos. 

2,00 2,30 2,25 2,18 

Q5 Flexibilidade dos canais de 

vendas. 

3,30 3,50 3,00 3,27 

Q6 Estrutura pronta para atender ao 

mercado externo. 

2,60 2,80 2,00 2,47 

Q7 Conhecimento do comportamento 

do consumidor global. 

1,40 1,50 2,50 1,80 

Q8 Similaridades culturais. 2,70 2,80 2,63 2,71 

Q9 Missão corporativa. 1,80 2,30 1,63 1,91 

Q10 Experiência prévia. 2,10 1,50 1,38 1,66 

Q11 Participação em atividades de 

network. 

1,70 1,30 1,75 1,58 

Q12 Background acadêmico. 2,20 2,30 2,38 2,29 

Q13 Línguas estrangeiras. 3,20 1,80 2,13 2,38 

Q14 Natureza da expertise. 2,70 2,00 2,13 2,28 

Q15 Características de startups de alta 

tecnologia. 

2,50 2,50 1,88 2,29 

Q16 Plano estratégico orientado para o 

mercado internacional. 

1,20 1,80 2,00 1,67 

Q17 Contatos com investidores. 1,50 1,30 1,50 1,43 

Q18 Rede de relacionamentos. 1,40 1,00 1,38 1,26 

Q19 Adequação da marca. 2,60 2,30 2,75 2,55 

  

Ranking por Incubadora 

 

2,18 

 

2,08 

 

2,22 

 

Ranking 

Geral 

 
  

    

2,17 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O ranking total das incubadoras foi de (2,17) de acordo com os empreendedores 

avaliados, o que pode ser convencionado como uma pontuação regular, o ranking máximo 

seria (4). Esta pontuação, como pode ser vista no Quadro 31, foi bem próxima entre as 

empresas das três incubadoras – (2,18) INOVA METRÓPOLE; (2,08) EMPREENDE e (2,23) 

INTC.  

É possível inferir que há alguns problemas conjunturais que precisam ser endereçados 

pelas empresas de modo a aumentar sua competitividade internacional. A Q1(Plano 

estratégico orientado para a expansão internacional) e Q16 (Plano estratégico orientado para o 

mercado internacional) obtiveram uma pontuação muito baixa, 1,53 e 1,67 respectivamente, o 

que leva a crer que há uma ausência de liderança com foco internacional o que pode levar à 

subutilização de algumas vantagens competitivas.  
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A Q2 (Foco em demanda global) obteve a maior média individual entre todos os 

objetos analisados no construto, todavia, fica a dúvida em como pode haver foco em uma 

demanda global se não existe um planejamento estratégico voltado para internacionalização.  

Na figura 6 logo abaixo, apresenta-se o diagrama de caixa relativo às questões do 

Quadro 31, esta ferramenta permite visualizar a distribuição de valores discrepantes (outliers) 

dos dados, fornecendo assim um meio complementar para desenvolver uma perspectiva mais 

realista sobre os mesmos (BOX; HUNTER; HUNTER, 1978; MONTGOMERY; HUNGER, 

1993) .  

Figura 6 – Box Plot do Quadro Comparativo entre Incubadoras – Gestão Estratégica da Internacionalização 

 

               Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pode-se notar à primeira vista que há muitos valores discrepantes para as questões, 

o que demonstra uma considerável variância nas respostas das empresas.  A Q2 (Foco em 

demanda global); Q5 (flexibilidade dos canais de vendas); Q6 (Estrutura pronta para 

atender ao mercado externo); Q14 (Natureza da expertise); Q15 (Características de 

Startups de alta tecnologia); Q16 (Plano estratégico orientado para o mercado 

internacional); Q17 (Contatos com investidores); Q18 (Rede de relacionamentos) 

apresentaram outliers.  

Levando-se em consideração a variedade dos tipos de empresas incubadas isso não 

chega a priori a ser algo que comprometa a pesquisa.  
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É de se esperar que as empresas de T.I pontuem mais acentuadamente nestas questões, 

já que possuem uma natureza mais propensa à internacionalização, flexibilidade nos canais de 

vendas, maiores redes de investidores, características de startups de alta tecnologia e 

aparentes facilidades de network.  

O fato preocupante destes resultados não é a soma dos valores per se que apesar de 

não chegar a ser satisfatória, também não representa um grave problema; as variações gerais 

por incubadora também não parecem ser assaz preocupantes – dada a variedade de empresas. 

Uma ocorrência que precisa ser analisada com mais parcimônia é a discrepância 

entre as respostas às questões inter-relacionadas, como exemplo: Qual a explicação para 

altos rankings na Q2(Foco em demanda global) com (3,21) e Q3(Competitividade 

internacional) com (2,83); enquanto a Q17 (Contatos com investidores) com (1,43) e 

Q18 (Rede de relacionamentos) com (1,26) apresentam os índices mais baixos do 

construto? Não há na literatura vigente exemplos de foco em demanda global que não 

sejam acompanhados por uma complexa e multifuncional rede de relacionamentos.  Do 

mesmo modo, como explicar uma alta nota em competitividade internacional se as 

empresas não possuem um grau satisfatório de contatos com investidores?  

Uma resposta baseada na literatura relevante poderia focar na questão das 

barreiras percebidas, ou seja, que nesse caso específico, os empreendedores não 

associem esses fatores entre si e, por conseguinte, superestimem sua competitividade 

internacional, o que apenas torna a barreira em si um fenômeno ainda mais grave 

(BAUM; SCHWENS; KABST; 2013; XIE; SUH; 2014).  

 O segundo construto diz respeito ao fenômeno da gestão das incubadoras, ou 

seja, estrutura, processos e cultura das incubadoras e como os empreendedores veem sua 

influência na internacionalização de seus negócios.  

O quadro 32 apresenta este construto e os resultados da pesquisa em maiores 

detalhes. 
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Quadro 32: Comparativo entre Incubadoras (Respostas dos Empreendedores) – Gestão da Incubadora  

 
 

INOVA 

METRÓPOLE 
EMPREENDE ITNC 

Média 

Resposta 

 Questões analisadas 
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Q20 Recursos físicos adequados para 

internacionalização. 

1,60 2,80 2,13 2,18 

Q21 Consultoria, aconselhamento, 

pesquisas e treinamento com 

vistas à internacionalização. 

1,50 3,30 2,13 2,31 

Q22 Foco em padrões internacionais de 

qualidade. 

1,50 2,30 1,75 1,85 

Q23 Recrutamento focado na 

competência empreendedora. 

3,10 2,30 3,25 2,88 

Q24 Seleção focada em projetos de 

natureza internacional. 

1,20 2,00 2,38 1,86 

Q25 Informações relativas às 

exportações. 

1,40 2,80 2,25 2,15 

Q26 Facilitação de eventos 

internacionais. 

1,50 2,00 2,00 1,83 

  

Média por Incubadora 

 

1,69 

 

2,46 

 

2,27 

 

Média 

Geral 

 
  

    

2,15 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 O ranking deste construto – (2,15) – pode ser considerado como previamente discutido 

no Quadro 16 como entre regular e ruim, apresentando alguns aspectos positivos mas que em 

termos conjunturais precisa de melhoras.  

 Um ponto que precisa ser analisado com mais detalhes é o fato da discrepância de 

valores entre as incubadoras, a INOVA METRÓPOLE recebeu uma pontuação muito abaixo 

da Empreende ou da ITNC – (1,69); (2,50) e (2,27) respectivamente. O único objeto em que a 

INOVA METRÓPOLE não ficou abaixo de ambas incubadoras foi na Q23 (Recrutamento 

focado na competência empreendedora). O que agrava a situação é que o ranking mais baixo 

obtido na INOVA METRÓPOLE foi na Q24(Seleção focada em projetos de natureza 

internacional) obtendo apenas (1,20). Esse resultado é deveras preocupante pelo fato da 

INOVA METRÓPOLE possuir um foco 100% em T.I e assim atuar em um mercado muito 

mais aberto e propenso à internacionalização e à criação de startups (BELL; 

MCNAUGHTON; YOUNG, 2001; FREEMAN; ENGEL; 2007; GIARDINO et al., 2015).   

Na figura 7 pode-se ver o diagrama de caixa relativo aos dados do Quadro 32. 
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Figura 7 – Box Plot do Quadro Comparativo entre Incubadoras – Gestão da Incubadora 

 

               Fonte: Elaborado pelo autor 

Observa-se a presença de outliers na Q23(Recrutamento voltado na competência 

empreendedora) e Q24(Seleção focada em projetos de natureza internacional). Essa 

discrepância nas respostas pode apontar para uma diferença de perspectivas entre incubadoras 

e empresas incubadas ou a uma falha de comunicação entre ambas. Pode ainda representar 

diferentes perspectivas sobre o que seria competência empreendedora ou projeto de natureza 

internacional; algo que poderia ser resolvido com treinamentos específicos na área e 

definições de best practice que as incubadoras poderiam adotar em sua gestão (ENGELMAN; 

ZEN; FRACASSO, 2015; AL-MUBARAKI; BUSLER; 2014; LALKAKA, 2003).  

 O terceiro construto diz respeito ao fenômeno das barreiras internas ao processo de 

internacionalização, com um foco essencialmente operacional, como explicitado abaixo: 

Quadro 33 – Comparativo entre Incubadoras (Respostas Dos Empreendedores) – Barreiras Internas 
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Q27 Facilidade na transferência de 

tecnologias. 

1,70 2,00 2,00 1,90 

Q28 P;D voltado para inovação 

contínua. 

3,10 2,80 3,38 3,09 

Q29 Planejamento estratégico voltado 

para o processo de inovação e P;D. 

2,50 2,80 3,00 2,77 

Q30 Alocação de recursos para 

inovação. 

3,40 2,80 3,25 3,15 

Q31 Produtos/serviços inovadores. 3,40 3,50 3,50 3,47 

Q32 Métodos inovadores de 

produção/comercialização. 

2,70 3,00 3,25 2,98 

Q33 Foco em novos mercados. 3,00 2,80 2,75 2,85 

  

Média por Incubadora 2,83 2,81 3,02 

 

Média 

Geral 

 
  

    

2,89 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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É interessante observar que neste construto encontramos elementos que tecnicamente 

estão sob o controle do empreendedor, pois são aspectos operacionais inerentes às suas 

empresas.  Este construto obteve o ranking mais positivo entre os construtos – (2,89), com 

todas as incubadoras atingindo rankings elevados e apresentando condições satisfatórias para 

internacionalização. Também, esse foi o construto onde se encontrou valores mais 

aproximados entre as incubadoras, definindo uma tendência dentre os empreendedores de 

confiança em seus produtos/serviços e processos, a despeito do baixo índice acerca do 

planejamento estratégico e de expansão internacional previamente analisados. Essa confiança 

é demonstrada especialmente no que tange à Q31(Produtos/serviços inovadores) com as 

empresas nas incubadoras atingindo uma média de (3,47); o ranking mais alto entre todos as 

questões.  

 A análise do Diagrama de Caixa – figura 8 – todavia, aponta para alguns problemas 

relativos aos dados obtidos: 

Figura 8 – Box Plot do Quadro Comparativo entre Incubadoras – Barreiras Internas 

 

               Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Q29 (Planejamento estratégico voltado para o processo de inovação e P;D) possui 

uma grande discrepância entre os dados, é possível inferir que do modo como foi estruturada 

a questão ela pode não servir para futuros estudos ou até mesmo para se construir inferências 

acerca dos dados coletados. O fator primordial nessa discrepância é o caráter subjetivo que a 

questão acaba adotando, tendo sua resposta praticamente apenas como um reflexo das 

opiniões subjetivas dos empreendedores e não em uma análise objetiva da realidade. A Q28 

(P;D voltado para inovação contínua) também obteve alguns outliers, mas possui um padrão 
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mais uniforme de resposta, apesar de ser extremamente inter-relacionada com a Q29. A 

Q30(Alocação de recursos para inovação) e Q32(Métodos inovadores de 

produção/comercialização) também apresentaram outliers. É interessante notar que não se fez 

no instrumento de pesquisa nenhum esforço em diferenciar inovação de criatividade. Como 

alerta LEVITT (1963), é preciso evitar confusões conceituais entre criatividade e inovação, ou 

formação de ideias com implementação das mesmas, ou seja, criatividade com ação criativa.  

 O Quadro 34 diz respeito à perspectiva dos empreendedores quanto às barreiras 

externas ao processo de internacionalização, questões legais, políticas e econômicas assim 

como o planejamento das empresas quanto aos fatores externos sobre os quais não podem 

exercer influência diretamente, mas cuja gestão racional pode mitigar potenciais riscos – 

questões financeiras/orçamentárias, de capital humano e de infraestrutura.  

Quadro 34 – Comparativo entre Incubadoras (Respostas Dos Empreendedores) – Barreiras Externas 
 

 
INOVA 

METRÓPOLE 
EMPREENDE ITNC 

Média 

Resposta 

 Questões analisadas 
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Q34 Acesso aos mecanismos de obtenção 

de crédito governamental. 

2,10 1,75 1,88 1,93 

Q35 Taxas Cambiais Favoráveis. 1,00 1,50 1,38 1,29 

Q36 Competitividade do Mercado 

Externo. 

2,20 2,25 2,38 2,29 

Q37 Patentes internacionais. 1,30 1,25 1,38 1,33 

Q38 Baixa qualidade da mão-de-obra 

local. 

1,80 1,25 1,75 1,62 

Q39 Baixa qualidade da mão-de-obra 

internacional.  

1,70 1,25 0,75 1,25 

Q40 Barreiras comerciais /alfandegárias. 1,10 1,00 0,38 0,83 

Q41 Conhecimento acerca das 

regulações. 

0,90 1,50 1,75 1,38 

Q42 Atendimento às restrições legais. 1,50 0,75 1,00 1,10 

Q43 Acesso aos canais de transferência 

de fundos.  

1,10 0,75 0,88 0,93 

Q44 Infraestrutura adequada para 

internacionalização.  

1,50 1,25 1,50 1,43 

Q45 Planejamento financeiro/ 

orçamentário.  

1,50 1,75 1,38 1,56 

      

 
Média por Incubadora 1,36 1,31 1,39 

Média 

Geral 

      1,35 

       

 

 

Média por Incubadora 

Questões Negativas 

(Q36; Q38; Q39; Q40) 

 

1,70 1,44 1,31 

Média 

Geral 

QNs 

      1,50 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 O ranking final do construto (questões positivas) foi de apenas (1,35), bem abaixo dos 

padrões de pontuação dos outros construtos e demonstrando problemas sistemáticos que as 

empresas enfrentam. Esse construto é especialmente importante para a análise das barreiras à 

internacionalização, pois lida com pontos objetivos e mensuráveis, além de conhecimentos 

técnicos avançados em questões legais, cambiais, alfandegárias e orçamentárias. As 

pontuações baixas em Q41 (Conhecimento acerca das regulações) – (1,38); Q42 

(Atendimento às restrições legais) – (1,10); e Q43 (Acesso aos canais de transferência de 

fundos) – (0,93); indicam profunda necessidade de treinamento por parte das empresas 

incubadas nestas questões e podem se tornar pontos utilizados para o processo de seleção de 

futuros projetos.  

 Ainda explorando a questão do treinamento, a Q21(aconselhamento, pesquisas e 

treinamento com vistas à internacionalização) no Quadro 32: Comparativo entre Incubadoras 

(Respostas dos Empreendedores) Gestão da Incubadora, obteve uma média relativamente 

elevada, (2,31). Mesmo levando-se em conta que a Empreende obteve uma média (3,3) contra 

(1,50) da INOVA METRÓPOLE e (2,13) da ITNC, elevando o valor total do ranking, estes 

ainda estão bem acima das médias de Q41 (Conhecimento acerca das regulações) – (1,38); 

Q42 (Atendimento às restrições legais) – (1,10); e Q43(Acesso aos canais de transferência de 

fundos) – (0,93). É preciso focar na revisão dos processos de treinamento de modo a integra-

los na superação destas barreiras.  

Por fim, alguns valores isolados merecem a atenção desta análise. A começar por Q37 

(Patentes internacionais), a baixa pontuação indica uma fraqueza das empresas em relação à 

criação de patentes, que pode ser devido à falta de conhecimento dos empreendedores 

referente à proteção de patentes ou à ausência de produtos/serviços inovadores que possam ser 

de fato patenteados.  

A Q35 (Taxas cambiais) também merece atenção especial, pois apesar de ter obtido 

um ranking muito baixo – (1,29) – dependendo da natureza do processo de 

internacionalização esta pode vir a ser uma vantagem competitiva (KAHIYA, 2017; ACEDO; 

JONES, 2007).  

A figura 9 demonstra a análise do diagrama de caixa destas questões:  
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Figura 9 – Box Plot do Quadro Comparativo entre Incubadoras – Barreiras Externas – Questões de Escala Positiva 

 

               Fonte: Elaborado pelo autor 

Apenas a Q37 (patentes internacionais) apresentou outliers, o que indica empresas 

isoladas que estão mais à frente nas questões de patente e proteção de propriedade intelectual 

em relação à média das empresas estudadas.  

 As Q36 (Competitividade do mercado externo), Q38 (Baixa qualidade da mão de obra 

local); Q39(Baixa qualidade da mão de obra internacional), e Q (40) Barreiras comerciais 

alfandegárias foram as questões modificadas após as fases de testes
12

, tendo sua redação 

refeita para fins de clareza e, por conseguinte, adotando uma escala de alinhamento inverso 

(quanto menor o valor obtido, melhor o resultado, excluindo-se as questões de valor zero).  

 Observando-se o Quadro 34 assim como as análises respostas isoladas das empresas, 

percebe-se que houve um grande índice de respostas de valor (zero) o que dificulta a 

construção de inferências dentro dessa escala. A Q40 (Barreiras comerciais/alfandegárias) 

merece especial destaque, pois a maioria dos respondentes não possui conhecimento acerca 

das mesmas. Isso é certamente um reflexo da ausência de planejamento estratégico 

internacional e compromete sobremaneira a competitividade da empresa.    

A figura 10 apresenta o diagrama de caixa relativo às questões negativas no Quadro 34. 

 

                                                           
12 Ver Quadro 17 Processo de Coleta, Tabulação e Análise dos Dados. 
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Figura 10 – Box Plot do Quadro Comparativo entre Incubadoras – Barreiras Externas – Questões de Escala 

Negativa 

 
               Fonte: Elaborado pelo autor 

A análise acima demonstra que a Q39 (Baixa Qualidade da Mão de Obra Internacional) 

possui variância elevada. Uma explicação para tanto pode se dar devido ao fato que muitas 

empresas não precisariam contratar mão de obra internacional para se internacionalizarem, 

dependendo do modelo de expansão mais apropriado, assim não possuem conhecimento acerca 

deste tópico. Em futuros questionários essa questão poderia ser excluída ou reformulada.  

A análise do Histograma de dados de cada empresa também foi realizada de modo a 

distinguir a forma, o ponto central  e a variação de distribuição dos dados, focando em aspectos 

como localização e dispersão. Dado o valor das variáveis, onde (4) representa o índice ideal, 

uma distribuição exponencial dos dados à direita – que não ocorreu em nenhuma das análises – 

seria o formato ideal para os histogramas (MAROCO, 2003; ALIAGA; GUNDERSON, 2006).  

Abaixo seguem os histogramas para cada incubadora (resposta dos empreendedores): 

Figura 11 – Histograma do INOVA METRÓPOLE 

 

Na análise do histograma da INOVA METRÓPOLE, percebe-se um formato platô, 

pois suas classes centrais possuem aproximadamente a mesma frequência, indicando diversas 
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misturas de distribuições com médias diferentes. (MAROCO, 2003; ALIAGA; 

GUNDERSON, 2006). É interessante notar a aproximação entre os valores (2) Discordo 

parcialmente e (4) Concordo totalmente, o que mostra variações consideráveis de opinião. O 

valor zero possui a maior frequência entre as incubadoras, que explica em grande parte as 

médias finais baixas, especialmente no Construto 02 – Gestão da Incubadora.  

Figura 12 – Histograma do ITNC 

 

 Apesar das medias entre ITNC e INOVA METRÓPOLE terem sido bem próximas em 

alguns construtos, o histograma da ITNC mostra um comportamento diferente dos dados, 

percebe-se que o histograma é bimodal, indicando a existência de dois grupos (duas modas), 

com valores centrados em dois pontos diferentes do eixo de valores (MAROCO, 2003; 

ALIAGA; GUNDERSON, 2006), ou seja, há o aparecimento de dois picos mais distintos nos 

valores (2) Discordo Parcialmente e (3) Concordo Parcialmente, gerando assim uma 

perspectiva mais equilibrada, ainda que o valor zero tenha também se sobressaído.  

Figura 13 – Histograma da EMPRENDE 

 

 Já o Histograma da Empreende apresenta características de um histograma tipo 

assimétrico, com queda abrupta à direita, valor (4), apesar de não terem sido eliminados dados 

por uma inspeção 100%. Apesar da assimetria, não há variações abruptas que pareçam fazer 

necessárias maiores investigações.  
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4.4 Análise dos Dados – Valores por Construto e Incubadora – Gestores das Incubadoras 

Tendo sido analisado o ranking para cada construto baseado nos dados colhidos com 

os empreendedores das empresas incubadas, é importante dar continuidade a esta análise, 

avaliando assim, a perspectiva dos gestores das incubadoras
13

 frente às mesmas questões 

apresentadas aos empreendedores.  

Cada gestor da incubadora foi entrevistado após a explicação minuciosa da natureza 

do projeto e foi-lhes dado um questionário praticamente igual ao questionário dado aos 

empreendedores, com a óbvia diferença que as perguntas foram adaptadas à gestão da 

incubadora (baseadas nos mesmos fenômenos, objetos e atributos de cada construto). Os 

gestores das incubadoras também possuíam acesso aos questionários dos empreendedores e 

desde o primeiro instante se responsabilizaram em distribuir os questionário e endereçar 

quaisquer questões dos empreendedores caso o entrevistador não estivesse presente.  

Ao contrário do questionário direcionado aos empreendedores, as questões 36; 38; 39 

e 40 obedeceram ao mesmo padrão simétrico, linear e crescente das demais questões, pois na 

fase teste e aplicação não houve mal-entendidos com relação à sua redação. Assim, quanto 

mais alto o valor obtido nestas questões, mais positiva a resposta.  

Assim sendo, na definição do ranking do construto nas quais essas questões estão 

inseridas assim como na análise comparativa entre empreendedores e incubadoras, essas 

questões foram eliminadas, servindo apenas neste estudo para observações pontuais quando 

necessárias.  

Apesar do diminuto universo de apenas três respondentes, foram utilizadas as mesmas 

ferramentas estatísticas das análises anteriores para lançar luz sobre os dados de modo a 

permitir a análise de sua confiabilidade e buscar possíveis alternativas ao uso exclusivo da 

média para critério de definição do ranking.  

O Quadro 35 apresenta a análise estatística descritiva por construto relativo às 

respostas dos gestores de incubadoras.   

 

 

                                                           
13

 Ver Anexos – 7.2 Questionário visando os gestores das incubadoras 
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Quadro 35 – Comparativo entre Incubadoras (Respostas Dos Gestores) – Estatística Descritiva 

Gestão Estratégica da 

Internacionalização 
Incubadoras 

Barreiras Internas 

(Barreiras de Gestão) 
Barreiras Externas 

Média 2,087 Média 1,80

9 

Média 3,57

1 

Média 2,166 

Erro padrão 0,158 Erro padrão 0,31

3 

Erro padrão 0,14

7 

Erro padrão 0,216

3 

Mediana 2 Mediana 1 Mediana 4 Mediana 2 

Moda 3 Moda 1 Moda 4 Moda 3 

Desvio padrão 1,199 Desvio padrão 1,43

5 

Desvio padrão 0,67

6 

Desvio padrão 1,298

3 

Variância da 

amostra 

1,438 Variância da 

amostra 

2,06

1 

Variância da 

amostra 

0,45

7 

Variância da 

amostra 

1,685 

Curtose -0,85 

219 

Curtose -

1,22

0 

Curtose 0,75

7 

Curtose -0,96 

07 

Assimetria -0,23 

852 

Assimetria 0,36

7 

Assimetria -

1,35

7 

Assimetria -0,24 

41 

Intervalo 4 Intervalo 4 Intervalo 2 Intervalo 4 

Mínimo 0 Mínimo 0 Mínimo 2 Mínimo 0 

Máximo 4 Máximo 4 Máximo 4 Máximo 4 

Soma 119 Soma 38 Soma 75 Soma 78 

Contagem 57 Contagem 21 Contagem 21 Contagem 36 

Nível de 

confiança  

(95, 0%) 

0,318 Nível de 

confiança  

(95, 0%) 

0,65

3 

Nível de 

confiança  

(95, 0%) 

0,30

7 

Nível de 

confiança  

(95, 0%) 

0,439

2 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Montgomery; Hunger (1993); Aliaga; Gunderson (2006).  

 A análise do Quadro 35 acima demonstra que é preciso abordar os dados acerca das 

respostas dos gestores de incubadoras isoladamente, e não apenas a média geral, devido ao 

valor da Moda em dois dos quatro construtos estar muito diferente da média, indicando que as 

ocorrências mais frequentes estão se distanciando da média, ou seja, as incubadoras possuem 

perspectivas consideravelmente distintas entre si.  

A média, nessa situação, pode não espelhar a realidade dos fatos, que poderiam ser 

muito mais facilmente apreendidos por uma análise da média individual de cada incubadora, 

levando-se em conta a limitação do universo pesquisado. Assim, apesar da utilização da 

média geral para outras análises, tecer-se-á sempre uma análise da média por incubadora, para 

poder entender suas especificidades. 

O Quadro 36 apresenta os dados acerca do primeiro construto que trata do fenômeno 

da gestão da internacionalização.  
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Quadro 36 – Comparativo entre Incubadoras (Respostas Dos Gestores) – Gestão Estratégica da 

Internacionalização 

 
 

INOVA 

METRÓPOLE 
EMPREENDE ITNC 

Média 

Resposta 

 Questões analisadas 

 

 

G
es

tã
o

 E
st

ra
té

g
ic

a
 d

a
 I

n
te

rn
a

ci
o

n
a

li
za

çã
o

 

Q1 Plano estratégico orientado para a 

expansão internacional. 

3 3 3 3,0 

Q2 Foco em demanda global. 2 4 3 3,0 

Q3 Competitividade internacional. 2 3 3 2,7 

Q4 Contatos internacionais 

preestabelecidos. 

1 3 0 1,3 

Q5 Flexibilidade dos canais de 

vendas. 

3 4 1 2,7 

Q6 Estrutura pronta para atender ao 

mercado externo. 

2 3 3 2,7 

Q7 Conhecimento do comportamento 

do consumidor global. 

2 2 3 2,3 

Q8 Similaridades culturais. 1 3 2 2,0 

Q9 Missão corporativa. 2 4 3 3,0 

Q10 Experiência prévia. 1 3 0 1,3 

Q11 Participação em atividades de 

network. 

1 1 0 0,7 

Q12 Background acadêmico. 1 2 0 1,0 

Q13 Línguas estrangeiras. 1 3 0 1,3 

Q14 Natureza da expertise. 2 2 4 2,7 

Q15 Características de startups de alta 

tecnologia. 

4 2 3 3,0 

Q16 Plano estratégico orientado para o 

mercado internacional. 

3 3 2 2,7 

Q17 Contatos com investidores. 1 4 2 2,3 

Q18 Rede de relacionamentos. 1 2 0 1,0 

Q19 Adequação da marca. 1 2 0 1,0 

  

Ranking por Incubadora 
1,79 2,79 1,68 

 

Ranking 

Geral 

 

 
  

   2,09 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 O primeiro ponto a se perceber neste questionário é que as incubadoras associadas às 

instituições públicas – Inova Metrópole-UFRN e ITNC-IFRN – apresentaram pontuações 

muito similares, (1,79) e (1,68) respectivamente. Na atual análise, convencionou-se classificar 

essa posição como ruim, sendo indicativa de um cenário onde a incubadora apresentaria 

poucas vantagens competitivas vis-à-vis a natureza do processo de internacionalização
14

.  

 É importante frisar que apesar da pontuação semelhante, a situação entre as 

incubadoras parece ser muito diferente, pois a pontuação da ITNC foi reduzida 

consideravelmente pelo alto índice de respostas de valor zero (Não sei) que acabam 

                                                           
14

 Ver Quadro 16: Aspectos da elaboração do instrumento de pesquisa e tratamento de dados 
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diminuindo a média final. Essas diferenças nas respostas acabam apontando para o fato de que 

os rankings finais, apesar de similares, podem denotar problemas muito distintos entre as 

incubadoras. Todavia, ainda parece possível afirmar que apesar da natureza distintas dos 

problemas, o ranking de ambas as incubadoras foi insatisfatório.  

 A Empreende, incubadora ligada à Universidade Potiguar, uma instituição privada de 

ensino, apresentou um ranking bem mais elevado em relação às outras incubadoras. No 

entanto, as situações distintas entre as incubadoras precisa ser levada em conta antes de se 

fazer afirmações peremptórias a partir do valor obtido na pesquisa.  

Como a Empreende
15

 atua há apenas três anos e possuía somente cinco empresas 

incubadas (uma delas estava sendo liquidada durante a pesquisa e não foi incluída) esses 

valores podem não refletir totalmente a realidade dos fatos.  

Um campo interessante de pesquisa para o futuro poderia focar em uma linha de 

investigação que buscasse entender se seriam necessários padrões diferenciados para julgar as 

incubadoras que não estão atreladas às instituições de ensino públicas.  O Quadro 37 foca 

no segundo construto relativo à gestão das incubadoras:  

Quadro 37 – Comparativo entre Incubadoras (Respostas dos Gestores) – Gestão da Incubadora 
 

 
Inova 

Metrópole 
EMPREENDE ITNC 

Média 

Resposta 

 Questões analisadas 

 

 

G
es

tã
o

 d
a

s 
In

cu
b

a
d

o
ra

s 

Q20 Recursos físicos adequados para 

internacionalização. 
1 3 0 1,3 

Q21 Consultoria, aconselhamento, 

pesquisas e treinamento com vistas 

à internacionalização. 

1 4 2 2,3 

Q22 Foco em padrões internacionais de 

qualidade. 
1 4 0 1,7 

Q23 Recrutamento focado na 

competência empreendedora. 
3 4 4 3,7 

Q24 Seleção focada em projetos de 

natureza internacional. 
1 2 0 1,0 

Q25 Informações relativas às 

exportações. 
1 2 3 2,0 

Q26 Facilitação de eventos 

internacionais. 
1 1 0 0,7 

  

Média por Incubadora 

 

1,29 

 

2,86 

 

1,29 

 

Média 

Geral 

1,81 

Fonte: Elaborado pelo autor 

                                                           
15

 Ver Quadro 9 – Incubadoras de Natal – Características Gerais e Relevância para o Estudo 
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 Este construto obteve o mesmo padrão de resposta dos construtos anteriores. Enquanto 

o ranking final das incubadoras foi (1,81), que se convencionou considerar como ruim, o 

ranking individual das incubadoras mostra outra realidade. Vê-se Inova Metrópole-UFRN e 

ITNC-IFRN com notas similares e abaixo do ranking obtido – (1,29) (o que indica problemas 

ainda maiores em relação à internacionalização). Contudo, mais da metade das respostas da 

ITNC ao construto foram de valor zero (Não sei) o que novamente demonstra que apesar de 

ambas as médias demonstrarem problemas conjunturais e baixa competitividade de um modo 

geral, os problemas específicos a cada incubadora podem ser bastante diferentes. 

 A EMPREENDE, mais uma vez, obteve pontuação bem acima do ranking geral, 

(2,86). Um dos pontos levantados que podem explicar essa discrepância neste construto 

especificamente é a associação da Empreende com a Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos – (APEX-Brasil), órgão que atua para promover os produtos e 

serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da 

economia brasileira (UNP, 2018), demonstrando que a associação estratégica das incubadoras 

com outras instituições pode ser uma geradora de vantagem competitiva (AL-MUBARAKI; 

BUSLER, 2014). O Quadro 38  abaixo diz respeito às respostas dos gestores quanto às 

barreiras internas que as empresas incubadas podem enfrentar no processo de 

internacionalização.  

Quadro 38 – Comparativo entre Incubadoras (Respostas Dos Gestores) – Barreiras Internas  
 

 
INOVA 

METRÓPOLE 
EMPREENDE ITNC 

Média 

Resposta 

 Questões analisadas 

 

 

B
a
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rn
a

s 
 

(B
a
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d
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G
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tã
o

) 

(B
a
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s 

d
e 

G
es

tã
o

) 

Q27 Facilidade na transferência de 

tecnologias. 
3 2 4 3,0 

Q28 P;D voltado para inovação 

contínua. 
3 4 4 3,7 

Q29 Planejamento estratégico 

voltado para o processo de 

inovação e P;D. 

3 4 4 3,7 

Q30 Alocação de recursos para 

inovação. 
2 4 4 3,3 

Q31 Produtos/serviços inovadores. 4 4 4 4,0 
Q32 Métodos inovadores de 

produção/comercialização. 
4 4 4 4,0 

Q33 Foco em novos mercados. 3 3 4 3,3 
 

Média por Incubadora 3,14 3,57 4,0 
Média 

Geral 

 

  

    
3,57 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Esse construto apresentou um padrão de resposta totalmente diferente dos construtos 

anteriores, pois diz respeito à percepção dos gestores da incubadora quanto aos aspectos 

operacionais mais observáveis nas empresas incubadas. O ranking final de (3,57) foi o 

ranking mais elevado obtido em toda a pesquisa, explicitando a ausência de valores (1) 

Discordo Totalmente e (0) Não sei, e indicando que para os gestores das incubadoras, as 

empresas incubadas, em relação aos seus aspectos operacionais, apresentam fortes tendências 

à internacionalização. Também este foi o único construto onde a ITNC não indicou valor zero 

em nenhuma resposta e que não houve muita disparidade nas pontuações entre as 

incubadoras, o que pode indicar, entre outras coisas confiança em seus processos de seleção. 

 O Quadro 39 representa o comparativo entre as empresas incubadas com relação às 

barreiras externas de acordo com a perspectiva dos gestores das incubadoras.  

Quadro 39 – Comparativo entre Incubadoras (Respostas Dos Gestores) – Barreiras Externas 
 

 
INOVA 

METRÓPOLE 
EMPREENDE ITNC 

Média 

Resposta 

 Questões analisadas 

 

 

B
a

rr
ei

ra
s 

E
x

te
r
n

a
s 

Q34 Acesso aos mecanismos de 

obtenção de crédito 

governamental. 

3 4 3 3,3 

Q35 Treinamento relativo à 

minimização de riscos cambiais . 
1 1 3 1,7 

Q36 Competitividade do Mercado 

Externo. 
3 2 3 2,7 

Q37 Patentes internacionais. 3 2 4 3,0 
Q38 Baixa qualidade da mão-de-obra 

local. 
3 4 4 3,7 

Q39 Recrutamento, seleção e 

desenvolvimento de mão-de-obra 

no exterior.  

1 4 0 1,7 

Q40 Barreiras comerciais 

/alfandegárias. 
2 4 2 2,7 

Q41 Conhecimento acerca das 

regulações. 
1 3 2 2,0 

Q42 Atendimento às restrições legais. 1 3 0 1,3 
Q43 Acesso aos canais de transferência 

de fundos.  
2 2 0 1,3 

Q44 Infraestrutura adequada para 

internacionalização.  
1 2 0 1,0 

Q45 Planejamento financeiro/ 

orçamentário.  
2 3 0 1,7 

 
Média por Incubadora 1,75 2,50 1,50 

Média 

Geral 

 

     

 
1,92 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Este construto diz respeito a como a incubadora endereça as barreiras externas que 

dificultam a internacionalização das empresas. Mais uma vez o padrão de respostas voltou a 

se assemelhar aos dois primeiros construtos; ou seja, as incubadoras Inova Metrópole-UFRN 

e ITNC-IFRN pontuam consideravelmente abaixo da Empreende – (1,75), (1,50) e (2,50) 

respectivamente, fazendo com que o ranking final não corresponda à realidade específica de 

nenhuma das incubadoras. Também é importante frisar que igualmente às outras situações, o 

ranking da Inova Metrópole-UFRN e ITNC-IFRN apesar de próximos devem retratar 

situações distintas, dado o elevando número de valor zero atribuídos pela ITC-IFRN – quase 

metade das respostas.  

Como muito elementos desse construto dizem respeito às questões relacionadas ao 

comércio exterior (Q34, Q40, Q41; Q42; Q43; Q45), a associação da Empreende com a 

APEX-Brasil pode de certa forma explicar essa diferença, pois a Empreende possui mais um 

instrumento para acesso às informações relevantes, diversificação dos canais comerciais, 

treinamento e acesso a network especializado (UNP, 2018).  

 Devido às disparidades em relação às respostas entre os gestores da incubadora e de 

modo a tentar buscar uma análise o mais próxima da realidade possível, decidiu-se também 

comparar as respostas dos empreendedores às respostas dos gestores das incubadoras para 

encontrar os pontos nevrálgicos em relação às barreiras ao processo de internacionalização. 

Esta comparação será feita no próximo capítulo. 

4.5 Análise dos Dados – Comparação entre os Rankings Relativos às Respostas dos 

Empreendedores e Gestores das Incubadoras 

Apesar do foco das incubadoras ser variado, abrangendo aspectos como instalações e 

infraestrutura; inteligência corporativa; network e serviços virtuais ou mesmo uma 

combinação desses e de outros elementos
16

; é lugar comum na literatura o entendimento de 

que a boa comunicação entre incubadora e empresas incubadas e o alinhamento entre ideias e 

expectativas de ambos empreendedores e gestores de incubadoras possuem um papel vital na 

competitividade destas organizações o que pode, de fato, afetar sobremaneira o processo de 

internacionalização (MIAN; LAMINE; FAYOLLE, 2016; ENGELMAN; ZEN; FRACASSO, 

2015; AL-MUBARAKI; BUSLER, 2014).  

                                                           
16

 Ver Quadro 6 - Diferentes Gerações de Incubadoras – Natureza, Foco e Serviços. 
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 Assim, paara a análise comparativa entre as respostas dos empreendedores e gestores 

de empresa, convencionou-se fazer o cálculo da razão – relação existente entre dois valores de 

uma mesma grandeza (VIANNA, 1914) – entre o ranking obtido pelos empreendedores e o 

ranking obtido pelas empresas incubadas, donde o valor (1) poderia ser considerado o valor 

ideal de concordância já que refletiria uma unidade de entendimento entre os empreendedores 

nas empresas incubadas e os gestores da incubadora. É preciso notar que dada a possibilidade 

do denominador desta razão (opinião dos gestores) ser igual ao valor zero (não sei) em 

algumas circunstâncias, o cálculo será feito a partir da razão do valor total de cada construto, 

e não de questões isoladas.  

Neste cálculo, levou-se em consideração o fato de que a presente pesquisa está focada 

em um nível de realidade que até certo ponto não pode ser quantificado, pois busca analisar 

perspectivas e experiências pessoais dos indivíduos, que podem atribuir interpretações 

diferentes ao mesmo fenômeno (GODOY, 1995). Contudo, também se levou em conta que a 

Escala de Likert ou Tipo Likert fornece uma medida quantitativa de um aspecto subjetivo que 

mesmo não sendo exato na descrição deste aspecto, apresenta verossimilhança com a natureza 

dos fatos, indicando valores às propriedades, objetos e eventos, o que é imprescindível para 

estudos comparativos e para o próprio método científico (CLASON; DORMODY, 1994; 

TURRIONI; MELLO, 2012; FERRARI, 1982).  

 Ao aceitar o valor (1) como valor ideal de unidade de entendimento entre 

empreendedores e gestores de incubadoras, é possível também estabelecer alguns critérios 

para interpretar valores diferentes:  Dado que o cálculo se dará pela razão entre a opinião dos 

empreendedores e a opinião dos gestores de incubadoras e levando-se em consideração que a 

função primordial da incubadora é salvaguardar a empresa incubada durante seu período de 

constituição para poder assim permitir que cresça e se torne competitiva (ENGELMAN; 

FRACASSO, 2013; ENGELMAN; ZEN; FRACASSO, 2015; DIAS, 2008; ETZKOWITZ, 

2008), é possível sustentar que as incubadoras deveriam possuir um papel mais crítico nas 

análises empreendidas no presente estudo com uma visão mais sistêmica em relação aos 

construtos e uma postura menos pessoal, ou seja, espera-se que as incubadoras naturalmente 

apresentem uma pontuação ligeiramente menor que as empresas incubadas. Assim, é possível 

argumentar que os valores obtidos acima de (1), na razão entre os rankings dos 

empreendedores e das incubadoras, representariam situações mais desejáveis que os valores 

obtidos abaixo de (1) ainda que não se possa, mesmo arbitrariamente, tecer uma análise mais 

detalhada destas situações. O Quadro 40 sumariza este raciocínio:  
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Quadro 40 – Possíveis Interpretações do Quociente entre Opinião dos Empreendedores e Gestores de 

Incubadoras 

Quociente Significado Avaliação 

0 Impossibilidade de estabelecer um índice devido 

ao prevalecimento de 

desconhecimento/neutralidade de uma das partes. 

 

Situação extremamente negativa. 

<1 O ranking das incubadoras é superior ao dos 

empreendedores, ou seja, as incubadoras possuem 

uma perspectiva mais positiva do que os 

empreendedores em relação aos construtos. 

Situação com implicações negativas, os 

empreendedores podem estar insatisfeitos, 

pode haver uma falha na comunicação entre 

incubadora e empreendedores ou ainda as 

incubadoras podem não estar exercendo 

atividades que visem à melhoria contínua das 

empresas incubadas. 

 

1 O ranking dos empreendedores e das incubadoras 

é similar. 

 

Índice ideal, demostra sintonia entre 

empreendedores e gestores de incubadoras. 

 

>1 O ranking das incubadoras é inferior ao dos 

empreendedores, ou seja, as incubadoras possuem 

uma perspectiva mais negativa do que os 

empreendedores em relação aos construtos. 

Situação com implicações positivas, já que é 

função da incubadora buscar o 

aperfeiçoamento contínuo das empresas 

incubadas e retirar-lhes das zonas de 

conforto. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 A análise se dará por incubadora, dadas as diferenças observadas no capítulo anterior 

pra depois se desenvolver um ranking total, levando-se em consideração as limitações deste 

procedimento.   

4.5.1 Análise dos Dados – Comparação entre os Rankings Relativos às Respostas dos 

Empreendedores e Gestores da Incubadora – Inova Metrópole-UFRN 

Quadro 41 – Quociente de Aproximação Empreendedores vs. Gestores - INOVA METRÓPOLE 
INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL – UFRN 

Gestão Estratégica da 

Internacionalização 

Incubadoras 

Empreendedores 

2,18 

Incubadoras  

Gestores 

1,79 

Quociente de 

Aproximação 

1,52 

Gestão das Incubadoras 

Incubadoras 

Empreendedores 

1,69 

Incubadoras Gestores 

1,29 

Quociente de 

Aproximação 

1,31 

Barreiras Internas 

(Barreiras de Gestão) 

Incubadoras 

Empreendedores 

2,83 

Incubadoras Gestores 

3,14 

Quociente de 

Aproximação 

0,90 

Barreiras Externas
17

 

Incubadoras 

Empreendedores 

1,36 

Incubadoras  

Gestores 

1,75 

Quociente de 

Aproximação 

0,78 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Observando-se o Quadro 41, pode-se traçar algumas inferências a partir dos valores 

obtidos: 

                                                           
17

 Esse cálculo levou apenas em consideração Q34, Q35, Q37, Q41, Q42, Q43, Q44, Q45 que seguem a mesma 

ordem de escala simétrica, linear e crescente.  
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 Os gestores da incubadora adotam uma postura mais cética em relação ao construto 

Gestão da Internacionalização, ainda que essa diferença indique a necessidade de 

comunicação entre empreendedores e incubadora, especialmente no que tange uma agenda e 

treinamento, certamente não é de todo negativa.  

 Com relação ao segundo construto que lida com o fenômeno da gestão das 

incubadoras, há uma aproximação salutar de opiniões entre empreendedores e incubadora, 

porém, dado baixo valor de ambos os rankings, é preciso transformar essa aproximação em 

ação transformadora, abrindo espaço para a discussão de alternativas de melhoria para este 

construto.  

 O quociente atribuído ao construto referente às barreiras internas também está bem 

próximo entre empreendedores e incubadoras, indicando que os possíveis canais de 

comunicação já estejam devidamente consolidados o que facilitaria a melhoria dos outros 

quocientes.  

 Por fim, na gestão das barreiras externas, vê-se o aspecto mais problemático nesta 

incubadora, os empreendedores apresentam uma posição mais crítica que as incubadoras que 

parecem não apreender por completo a relevância deste construto. Como este construto 

embarca vários elementos técnicos, a incubadora está em uma posição privilegiada para 

melhorar tanto o quociente em relação aos empreendedores quanto o ranking geral através do 

treinamento e gestão do conhecimento. 

4.5.2 Análise dos Dados – Comparação entre os Rankings Relativos às Respostas dos 

Empreendedores e Gestores da Incubadora – ITNC-IFRN  

Quadro 42 – Quociente de Aproximação Empreendedores vs. Gestores - ITNC. 
INCUBADORA TECNOLÓGICA NATAL CENTRAL – IFRN 

Gestão Estratégica da 

Internacionalização 

Incubadoras 

Empreendedores 
Incubadoras Gestores Quociente de Aproximação 

2,22 1,68 1,32 

Gestão das Incubadoras Incubadoras 

Empreendedores 
Incubadoras Gestores Quociente de Aproximação 

2,27 1,29 1,76 

Barreiras Internas 

(Barreiras de Gestão) 

Incubadoras 

Empreendedores 
Incubadoras Gestores Quociente de Aproximação 

3,02 4,0 0,75 

Barreiras Externas Incubadoras 

Empreendedores 
Incubadoras Gestores Quociente de Aproximação 

1,39 1,50 0,90 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Como se pode ver no Quadro 42, o índice de aproximação no construto referente à 

gestão da internacionalização é bem próximo ao ideal, indicando uma sólida unidade de 

perspectiva entre empreendedores e gestores das incubadoras.  

 Há dois pontos que demandam uma análise mais detalhada dos dados. Primeiramente 

no que tange ao construto relativo ao fenômeno da gestão das incubadoras, o quociente de 

(1,76) indica uma imensa distância entre a perspectiva dos empresários com a do gestor da 

incubadora. Uma das principais razões para tanto é que segundo o Quadro (37), 57% das 

respostas do gestor da ITNC ao construto foram de valor zero (não sei), impedindo assim uma 

análise satisfatória dos dados. Como as perguntas foram focadas no construto como elemento 

de facilitação da internacionalização, o motivo para as diversas respostas de valor (zero) diz 

respeito provavelmente à ausência de uma estratégia para estimular a internacionalização 

destas empresas na incubadora.  

 Em segundo lugar, o quociente (0,75) no construto relativo às barreiras internas é 

preocupante, enquanto os empreendedores obtiveram um ranking 3,02 (bastante alto) o 

ranking da incubadora foi de 4,0, ou seja, resposta máxima em todos os quesitos. Tendo-se 

em conta que este ranking diz respeito à perspectiva dos empreendedores individualmente em 

relação às suas empresas, porém da incubadora em relação a todas as empresas, isso pode 

indicar uma postura de complacência ou uma ausência de planos para aperfeiçoamento 

contínuo das empresas. O ideal neste cenário seria possivelmente uma discussão sobre best 

practice, entre incubadoras buscando-se casos semelhantes e também com as próprias 

empresas para endereçar os pontos de discordância.  

4.5.3 Análise dos Dados – Comparação entre os Rankings Relativos às Respostas dos 

Empreendedores e Gestores da Incubadora – EMPREENDE-UNP 

Quadro 43 – Quociente de Aproximação Empreendedores vs. Gestores - EMPREENDE. 
EMPREENDE - UNP 

Gestão Estratégica da 

Internacionalização 

Incubadoras 

Empreendedores 

Incubadoras 

Gestores 

Quociente de 

Aproximação 

2,08 2,79 0,75 

Gestão das Incubadoras Incubadoras 

Empreendedores 

Incubadoras 

Gestores 

Quociente de 

Aproximação 

2,46 2,86 0,86 

Barreiras Internas 

(Barreiras de Gestão) 

Incubadoras 

Empreendedores 

Incubadoras 

Gestores 

Quociente de 

Aproximação 

2,79 3,57 0,78 

Barreiras Externas Incubadoras 

Empreendedores 

Incubadoras 

Gestores 

Quociente de 

Aproximação 

1,31 2,50 0,52 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 A análise comparativa da Empreende é especialmente relevante porque esta 

incubadora, no ranking dos gestores, obteve uma pontuação bem acima das outras 

incubadoras estudadas
18

 e esse diferencial pôde ser apenas parcialmente explicado baseando-

se nas parcerias externas que a incubadora possui.  

 A primeira análise dos dados mostra uma situação inédita em que todos os quocientes 

de aproximação calculados estão abaixo do valor (1), valor esse que indicaria uma paridade 

entre as opiniões dos empreendedores e da incubadora. Convencionou-se entender que os 

valores abaixo de (1) seriam mais problemáticos, pois indicariam que a incubadora poderia 

estar em uma posição de complacência em relação aos empreendedores ou fora de sintonia 

com sua realidade.  

 Com relação ao fenômeno da gestão da internacionalização o quociente é (0,75); 

explicitando um posicionamento da incubadora acerca de elementos externos e internos às 

empresas que não condizem com a realidade dos fatos baseada na opinião dos 

empreendedores. Como não houve respostas com valor (zero) pela incubadora, decidiu-se 

analisar os quocientes específicos de cada uma das 19 questões, e apenas nove questões 

apresentaram quociente próximo ou acima de (1); por outro lado oito questões apresentaram 

quociente abaixo de (0.75), demonstrando assim uma real disparidade entre a perspectiva dos 

empreendedores e a perspectiva da incubadora. Os valores mais baixos foram Q1(Plano 

estratégico orientado para a expansão internacional) – (0,6); Q2 (Foco em demanda global) – 

(0,70); Q9 (Missão corporativa) – (0,57); Q10 Experiência prévia (dos empreendedores) – 

(0,50); Q13 (Línguas estrangeiras) – (0,6); Q16 (Plano estratégico orientado para o mercado 

internacional) – (0,6); Q17(Contatos com investidores) – (0,32); Q18 (Rede de 

relacionamentos) – (0,5). 

 Todas essas disparidades são preocupantes, porém pode-se destacar como pontos 

nevrálgicos: Q1, Q9 e Q16 que apontam para o desconhecimento do processo de 

planejamento e liderança corporativa das empresas incubadas pelas incubadoras; Q10 e Q13 

que implicam num desconhecimento das habilidades relativas aos empreendedores naquela 

incubadora; e, os mais preocupantes de todos os pontos, Q17 e Q18, cujo resultado pode até 

mesmo servir como ponto de questionamento sobre a eficiência da parceria entre Empreende 

e Apex, apontando para a necessidade de esforços continuados nas atividades de network.  

                                                           
18

 Ver Quadros 31; 32; 33 e 34.  
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 No segundo construto relativo à gestão das incubadoras, tem-se também um quociente 

de (0,86), indicando uma possível discordância entre empresas e incubadoras. Como esse 

construto foca nos aspectos da incubadora, especialmente seus serviços e o valor que agrega 

às empresas incubadas, um quociente menor que (1), mesmo que aproximado, merece alguma 

atenção por parte das incubadoras.  

 Com relação ao construto ligado ao fenômeno das barreiras internas ao processo de 

internacionalização, obteve-se um quociente de aproximação de (0,78), o que apresenta um 

valor preocupante por dois motivos: Primeiramente porque esse construto foi o que atingiu o 

índice mais elevado na perspectiva dos empreendedores e seria instrumental possuir uma 

política na incubadora que até certo ponto desafiassem essas análises, adotando práticas de 

melhora contínua; em segundo lugar porque os objetos estudados nesse construto são objetos 

mais facilmente mensuráveis, o que acenaria para uma maior possibilidade de aproximação 

dos quocientes.  

 O quociente obtido com a análise do construto relacionado às barreiras externas – 

apenas (0,52) – foi o mais problemático e demonstra uma necessidade urgente de se 

estabelecer uma comunicação entre empreendedores e incubadoras acerca de estratégias e 

alternativas para superar essas barreiras. Como não foram obtidos valores (0) nas respostas do 

gestor da incubadora, é possível analisar as perguntar individualmente de modo a encontrar os 

pontos mais urgentes. 

 Q34(Acesso aos mecanismos de obtenção de crédito governamental) obteve um 

quociente de apenas (0,43); enquanto os empreendedores pontuaram esse quesito em (1,75) 

(um valor bem abaixo de regular), a incubadora pontou como valor (4) – nota máxima; Q41 

(Conhecimento acerca das regulações.) obteve um quociente de apenas (0,5); enquanto os 

empreendedores a pontuaram como (1,50) – um valor extremamente baixo que indica uma 

insatisfação quase absoluta com este ponto – o gestor da incubadora pontuou como (3) que é 

um valor extremamente positivo. A Q42(Atendimento às restrições legais) obteve a menor de 

todos os quocientes, apenas (0,25), os empreendedores o conceituaram como (0,75) um nível 

que demonstra desconhecimento quase generalizado do tema, enquanto a gestão da 

incubadora pontuou (3) um valor que indicaria conhecimento avançado. Na Q45 

(Planejamento financeiro/ orçamentário) o quociente também foi muito baixo, apenas (0,58), 

os empreendedores pontuaram (1,75), que é uma nota assaz insatisfatória, enquanto a gestão 

da incubadora pontuou (3), o que pode indicar certo distanciamento com a realidade.  
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 É preciso verificar até que nível os empreendedores desta incubadora estão se 

beneficiando das oportunidades oriundas das parcerias já previamente discutidas assim como 

discutir meio de tornar esta parceria mais eficiente para endereçar a clara ausência de 

conhecimento técnico que atinge os empreendedores e diminui sua vantagem competitiva.  

4.6 Análise Geral 

O Quadro 44 apresenta os rankings gerais das incubadoras: 

Quadro 44: Ranking Final das Incubadoras 

  
INOVA 

METRÓPOLE 
EMPREENDE ITNC 

Valor 

médio 

Empreendedores 

Ranking 

(Questões positivas) 

 

2,02 2,16 2,23 2,13 

Ranking 

(Questões Negativas) 

 

1,70 1,44 1,31 1,50 

Gestores 
Ranking (Questões 

positivas) 
19

 
1,93 2,88 1,98 2,26 

 
Quociente de 

aproximação 
1,05 0,75 1,12 0,95 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Baseado nestes números e nas informações e considerações já previamente levantadas 

nos capítulos anteriores; é possível tecer diversas considerações:  

 O ranking final das incubadoras – questões positivas – foi de (2,13), o que pode ser 

considerado uma pontuação entre regular e baixa, com aspectos positivos isolados, 

mas com problemas conjunturais que comprometem o sucesso de futuras iniciativas de 

internacionalização.   

 O construto relativo às barreiras externas provou ser o mais problemático, com o pior 

ranking entre as incubadoras, demonstrando haver necessidade de preparação técnica, 

network e estratégias de internacionalização de médio e longo prazo.  

 O network é deficiente não apenas entre os empreendedores e alguns stakeholders 

relevantes, mas também entre incubadoras e empreendedores, não parece existir uma 

estratégia de maximização de network.  

 O excesso de respostas de valor zero, inclusive entre os gestores de incubadoras, pode 

indicar falta de estratégias de adoção de best practice e programas de treinamento 

adequados.  

                                                           
19

 Não foram considerados as questões  Q36; Q38; Q39; Q40 por possuírem uma ordem de escala inversa nos 

questionários dos empreendedores, impedindo assim uma comparação.  
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 A discrepância entre respostas de empreendedores e gestores parece ser problemática 

apenas na EMPRENDE. Os Quocientes da Inova Metrópole e da ITNC apontam uma 

unidade de perspectiva considerável entre empreendedores e gestores. 

 É preciso averiguar na literatura vigente se o fato da EMPREENDE ser uma 

incubadora privada pode exercer um efeito de elevação na percepção dos dados 

através de barreiras percebidas (perceived barriers) e opiniões pessoais.  

 A confiança dos empreendedores e gestores das incubadoras no Construto referente às 

barreiras internas vai de encontro aos outros construtos, demonstrando talvez efeito de 

elevação.  

 Das 45 questões, 17 apresentaram outliers – pontos abruptos – que só poderão ser 

mais bem analisados quando o questionário for aplicado em um universo maior.  

 Mesmo sem a validação estatística do instrumento de pesquisa, já é possível afirmar 

que tal instrumento já se constitui em uma checklist compreensiva, dada a 

complexidade e detalhe dos construtos analisados.  

  



109 

 

5. Conclusão e Sugestões 

O estudo da literatura relevante no processo de internacionalização das empresas – 

seja este gradual ou brusco (born globals); de empresas com modelo de negócio tradicional 

ou de escalabilidade avançada (startups) – deixa claro diversos preceitos que podem nortear 

os empreendedores, os gestores das incubadoras e outros stakeholders envolvidos na 

expansão internacional das empresas incubadas:  

 Pari passu ao avanço da globalização, o entendimento de que a internacionalização 

deixou de ser opção e passou a ser uma necessidade estratégica de sobrevivência vem 

se tornando inevitável, inclusive para MPMEs (ERNST & YOUNG, 2015; 

ELGENMAN; ZEN; FRACASSO, 2015; ANDERSSON et al., 2013; JONES et al., 

2011; COVIELLO, 2006). 

 A exposição à internacionalização e a networks internacionais é uma pré-condição 

para a internacionalização acelerada, ou seja, a internacionalização acelerada é um 

processo racional e planejado (ANDERSSON et al., 2013; JONES et al., 2011; 

COVIELLO 2006).  

 A internacionalização ocorre através da inter-relação entre forças motrizes externas e 

internas; assim, o planejamento deste processo exige um plano estratégico que 

incorpore esses fatores, maximizando oportunidades e mitigando riscos (BELL et al., 

2004; BELL; MCNAUGHTON, 2000; BELL et al., 2007; CHE SENIK et al., 2014; 

CAVUSGIL; 1980).  

 Para as MPMEs, as características pessoais dos líderes assim como sua disposição 

natural para a busca da internacionalização são aspectos vitais para superar as 

barreiras iniciais (PEIRIS et al., 2012; ACEDO; GALÁN, 2011). 

 Independente do modelo de internacionalização adotado pelas empresas e das forças 

conjunturais atuantes, o processo se dará através da gestão da inovação e do network e 

será intensivo de capital intelectual (BESSANT; TIDD, 2009; GRACIOLI et al., 

2012; SANTOS; BASSO; KIMURA,2012).  

 A gestão da internacionalizãção é um processo indissolúvel da gestão da inovação ou 

mesmo sua consequência mais significativa (CAMISON; VILLAR-LOPEZ, 2010; 

GUERRERO; CUNNINGHAM; URBANO, 2015; AUTIO et al., 2000; 

WEERAWARDENA et al., 2007). 
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 As incubadoras possuem um papel central no processo de internacionalização 

independente de seu modelo de atuação (ANPROTEC, 2016; DIAS, 2008; 

ENGELMAN; ZEN; FRACASSO, 2015; ANDERSSON et al., 2013; JONES et al., 

2011; COVIELLO 2006). 

 As barreiras ao processo de internacionalização
20

 são diversas e multifacetadas, mas 

podem ser resumidas em macro grupos como barreiras externas (políticas, 

econômicas, sociais, ambientais e culturais); barreiras internas e de gestão (falta de 

recursos financeiros, baixa utilização do capital humano, restrições técnicas, baixa 

competitividade, baixa orientação empreendedora, ausência de liderança) e barreiras 

de network (indicando as falhas na inter-relação entre a empresa e os stakeholders, 

muitas vezes exacerbando os efeitos das demais barreiras). 

A partir destes pontos supracitados, referentes à investigação teórica e documental, é 

possível fomentar o arcabouço epistemológico que em conjunto com a análise dos dados 

empreendida neste estudo poderá endereçar satisfatoriamente os objetivos iniciais do trabalho.  

O objetivo geral foi definido como a tentativa de identificar a partir da perspectiva dos 

empreendedores locais, as barreiras ao processo de internacionalização das empresas 

incubadas em Natal/RN. Os Quadros 45 e 46 abaixo explicitam as principais barreiras 

apontadas pelos empreendedores a partir dos rankings obtidos por construto e por objeto 

individual: 

Quadro 45: Considerações sobre o Objetivo Geral – Barreiras Externas e de Limitações Técnicas 
Barreiras Externas e de Limitações Técnicas 

Pontos problemáticos: 

menor ranking individual 

1. Acesso aos canais de transferência de fundo - 0,93 

2. Atendimento às restrições legais – 1,10 

3. Mitigação de riscos relativos às taxas cambiais – 1,29 

4. Conhecimento acerca das regulações – 1,38 

5. Infraestrutura adequada para internacionalização – 1,43 

6. Foco em padrões internacionais de qualidade – 1,85 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Estes são pontos que levantam severas preocupações, pois podem ser mitigados 

através da gestão da informação e do conhecimento. As barreiras externas são exacerbadas 

pela falta de conhecimento técnico e planejamento estratégico das empresas. Muitas das 

informações e procedimentos de best practice para lidar com essas barreiras já estão 

amplamente disponíveis em livros, vídeos, treinamentos especializados e programas de 

consultoria. A ausência de conhecimento acerca desses pontos é indicador de despreparo 

técnico perante as barreiras externas, que parece ser, na verdade, a principal barreira a ser 

                                                           
20

 Ver Quadro 5: Barreiras à Internacionalização e Principais Vertentes. 
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enfrentada. A infraestrutura adequada para internacionalização, por outro lado, é um ponto 

que precisa ser analisado individualmente, já que algumas empresas possuem o potencial para 

um modelo de escalabilidade mais eficiente que outras e consequentemente não enfrentam os 

mesmo desafios que os modelos tradicionais de negócios.  

A influência da incubadora reside primordialmente na consecução de um dos seus 

objetivos fundamentais que é prover treinamento e consultoria especializada nas áreas mais 

necessárias (ENGELMAN; ZEN; FRACASSO, 2015). É preciso levar-se em conta que pode 

haver outras carências – não relacionadas à internacionalização – que estejam sendo 

endereçadas; no entanto, para que haja possibilidade de uma estratégia de internacionalização 

a partir do início do processo de incubação, é preciso endereçar esses fatores 

preferencialmente na fase dos projetos.  

Quadro 46: Considerações sobre o Objetivo Geral – Barreiras de Gestão Estratégica 

Barreiras de Gestão Estratégica 

Pontos problemáticos: 

menor ranking 

individual 

1. Rede de relacionamentos – 1,26 

2. Contatos com investidores – 1,43 

3. Plano estratégico orientado para a expansão internacional – 1,53 

4. Participação em atividades de network – 1,58 

5. Experiência prévia – 1,66 

6. Facilidade na transferência de tecnologias – 1,90 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 As barreiras de gestão estratégica praticamente se resumem na deficiência de uma 

estratégia avançada de networking. Os pontos (1), (2) e (4) acima são demonstrações claras e 

diretas, em uma sociedade do conhecimento na qual o contato com parceiros comerciais pode 

ser feito online e que abundam informações acerca desses parceiros, uma rede de 

relacionamento pobre e pouco contato com investidores são falhas rudimentares que podem 

dificultar sobremaneira a internacionalização dos negócios. Tal problema pode ser um 

resultado baixa pontuação obtida no ponto (3), que é considerado na literatura especializada 

um dos aspectos mais importantes para fomentar o processo de internacionalização (BAUM, 

SCHWENS; KABST, 2013; MORENO; CASILLAS, 2008; NUMMELA, 2004). 

A influência da incubadora nestes aspectos vem de encontro à visão da incubadora 

como uma facilitadora de network, especialmente aquelas que fazem parte de instituições 

acadêmicas, que podem utilizar adaptar o modelo acadêmico de redes internacionais de 

network para auxiliar o processo de internacionalização (SHAH AND PAHNKE, 2014; 

COVIELLO AND MUNRO 1997; COVIELLO 2006; MUSTEEN et al., 2010; YUAN-

CHIEN et al., 2011).  As incubadoras, graças à sua associação com instituições acadêmicas, 

pode também servir de ponto de ligação entre stakeholders, especialmente governo, 
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associações comerciais, empresários e instituições financeiras. Todos os pontos acima podem 

ser inicialmente através de associações dessa natureza.  

Os objetivos específicos da pesquisa cobriam três pontos fundamentais essencialmente 

inter-relacionados com o objetivo geral do trabalho. O primeiro destes objetivos era avaliar a 

perspectiva dos gestores das incubadoras acerca do suporte dado para a internacionalização 

das empresas incubadas. Os gestores das incubadoras responderam a um questionário similar 

ao dos empreendedores, com questões adaptadas aos diversos processos da incubadora 

baseado no estudo da literatura vigente e especialmente nos pontos expostos no Quadro 6: 

Diferentes Gerações de Incubadoras – Natureza, Foco e Serviços e Quadro 7: Construtos, 

Fatores e Serviços Associados às Ações e aos Serviços das Incubadoras que Contribuem com 

a Internacionalização e Competitividade de Empresas Incubadas.  

De modo a melhor avaliar a perspectiva dos gestores das incubadoras em relação ao 

suporte dado ao processo de internacionalização utilizou-se o Quadro 35 - Comparativo entre 

Incubadoras (Respostas Dos Gestores) – Estatística Descritiva; assim como o Quadro 36: 

Comparativo entre Incubadoras (Respostas Dos Gestores) – Gestão Estratégica da 

Internacionalização; Quadro 37: Comparativo entre Incubadoras (Respostas dos Gestores) – 

Gestão da Incubadora; Quadro 38: Comparativo entre Incubadoras (Respostas Dos Gestores) 

– Barreiras Internas e Quadro 39: Comparativo entre Incubadoras (Respostas Dos Gestores) 

– Barreiras Externas.  

A combinação destes quadros para se chegar a uma conclusão se fez necessário devido 

a dois fatores: Primeiramente, ao diminuto número de incubadoras estudadas, que inviabiliza 

o uso da média simples como parâmetro de mensuração confiável para se criar um ranking, 

sendo assim mais útil utilizar a Moda como parâmetro para análise (MONTGOMER; 

HUNGER, 1993; MAROCO, 2003; ALIAGA, GUNDERSON, 2006). Em segundo lugar, ao 

fato de a análise dos dados acerca do posicionamento dos gestores das incubadoras em relação 

às barreiras relativas à internacionalização já ter sido realizada no capítulo 4.4.  

Portanto, o foco da análise agora é diferente, ainda que inter-relacionado, e busca 

endereçar o objetivo específico de avaliar a perspectiva dos gestores das incubadoras acerca 

do suporte dado para a internacionalização das empresas incubadas, necessitando assim de 

uma nova análise que pode ser resumida no Quadro 47: 
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Quadro 47 - Suporte Dado ao Processo de Internacionalização pelas Incubadoras  

Fenômeno Objeto de 

Estudo 

Detalhes 

Gestão Estratégica 

da 

Internacionalização 

Média 

INOVA METRÓPOLE (1,79) 

ITNC (1,68) 

EMPREENDE (2,79) 

Moda 

Valor Geral 

3 

Fatores com 

ranking mais 

elevado 

Plano estratégico orientado para a expansão internacional (3,0) 

Foco em demanda global (3,0) 

Missão Corporativa (3,0) 

Fatores com 

ranking mais 

problemático 

Participação em atividades de network (0,7) 

Contatos internacionais preestabelecidos (1,3) 

Experiência Internacional (1,3) 

Gestão das 

Incubadoras 

Média 

INOVA METRÓPOLE (1,29) 

ITNC (1,29) 

EMPREENDE (2,86) 

Moda 

Valor Geral 

1 

Fatores com 

ranking mais 

elevado 

Recrutamento focado na competência empreendedora (3,7) 

 

 

Fatores com 

ranking mais 

problemático 

Facilitação de eventos internacionais (0,7) 

Seleção focada em projetos de natureza internacional (1,0) 

 

Barreiras Internas 

(Barreiras de Gestão) 

Média 

INOVA METRÓPOLE (3,14) 

ITNC (4,0) 

EMPREENDE (4,0) 

Moda 

Valor Geral 

4 

Fatores com 

ranking mais 

elevado 

Produtos/serviços inovadores (4,0) 

Métodos inovadores de produção/comercialização (4,0) 

 

Fatores com 

ranking mais 

problemático 

Nenhum 

 

 

Barreiras Externas 

Média 

INOVA METRÓPOLE (1,75) 

ITNC (1,50) 

EMPRENDE (2,50) 

Moda 

Valor Geral 

3 

Fatores com 

ranking mais 

elevado 

Mecanismos de obtenção de crédito governamental (3,3) 

Patentes internacionais (3) 

Fatores com 

ranking mais 

problemático 

Infraestrutura adequada para internacionalização (1,0) 

Atendimento às restrições legais (1,3) 

Acesso aos canais de transferência de fundos (1,3) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Baseado no Quadro 47 é possível tecer diversas considerações e criar um 

entendimento sobre a posição dos gestores acerca do apoio das incubadoras ao processo de 

internacionalização:  

 Para as incubadoras, na questão da Gestão da Internacionalização; o ponto forte de 

seus serviços seria no suporte ao plano estratégico, foco no processo produtivo e 

elaboração da missão corporativa das empresas
21

.  

 Por outro lado, a questão do network dentro do planejamento corporativo é o aspecto 

mais problemático em todas as incubadoras, o que leva a crer em um problema 

sistemático de planejamento e organização do network. Aspectos como participação 

em atividades de network, contatos internacionais preestabelecidos e experiência com 

o mercado externo são sofríveis e apontam para uma das principais prioridades das 

incubadoras – o planejamento sistemático das atividades de network.  

 Tanto a Inova Metrópole quanto a ITNC adotam uma postura crítica em relação à 

gestão das incubadoras em endereçar aspectos essenciais ao suporte da 

internacionalização, a EMPREENDE, mais uma vez, adota uma postura mais positiva, 

ainda que não necessariamente reflita a opinião dos empreendedores.  

 Existe um consenso geral entre as incubadoras que o recrutamento focado na 

competência empreendedora representa o aspecto mais positivo de seus processos.  

 Há mais deficiências na gestão do network devido tanto à ausência de facilitação de 

eventos internacionais quanto à seleção de projetos com potencial internacional.  

 Existe um entendimento generalizado entre as incubadoras de que as barreiras internas 

à internacionalização são suficientemente endereçadas tanto pelos empreendedores 

quanto pelas políticas da incubadora, não havendo um único elemento considerado 

problemático pelos gestores da incubadora.  

 As incubadoras acreditam lidar satisfatoriamente com treinamento e informação 

relativos à obtenção de crédito governamental e orientações quanto às patentes 

internacionais; porém enfrentam severas restrições quanto ao treinamento dos 

empreendedores nas questões legais e na administração e transferência de fundos 

relativos à internacionalização.  

                                                           
21

 Para uma apreciação mais aprofundada deste ponto, se faz necessário se referir ao capítulo 4.5 que compara os 

rankings entre empreendedores e incubadora, levantando assim possíveis inconsistências.  
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Em suma, pode-se afirmar que há duas perspectivas distintas que podem ser 

observadas nos gestores das incubadoras com relação ao apoio ao processo de 

internacionalização:  

 A partir da análise dos dados da Inova Metrópole e da ITNC, pode-se inferir que os 

gestores avaliam a influência das incubadoras no suporte dado à internacionalização 

das empresas incubadas como existente, porém assistemática e insuficiente, 

apresentando elementos positivos, todavia com sérios problemas conjunturais, 

especialmente no que tange à gestão do network e às questões mais técnicas. A análise 

das respostas dos empreendedores
22

 vem de encontro a essa perspectiva e demonstra 

certa sintonia entre ambos.  

 A EMPREENDE, por outro lado, adota a perspectiva de que já existe na incubadora, 

uma estratégia específica de internacionalização, ou seja, uma influência direta e 

planejada no processo de internacionalização, especialmente através da parceria com a 

APEX – Brasil. A análise das respostas dos empreendedores
23

, no entanto, demostra 

haver uma discrepância de perspectivas.  

O segundo objetivo específico deste trabalho, diz respeito à determinação, dentre as 

empresas incubadas locais, de quantas seguem uma estratégia de internacionalização. É 

possível inferir, baseados nas análises do capítulo 4.2, que não há uma estratégia de 

internacionalização claramente delineada, ainda que algumas empresas apresentem alguns 

pontos positivos e avançados dentro do processo e já estejam visando o mercado externo.  

Também não há estratégia claramente delineada pelas incubadoras, ainda que a 

EMPREENDE apresente maior avanço nessa área graças às suas parcerias.  

O último objetivo específico deste trabalho dizia respeito à proposição de estratégias 

viáveis para ampliar o alcance da internacionalização das empresas incubadas, tornando-as 

mais competitivas. A literatura especializada é rica em tais estratégias, especialmente a partir 

da perspectiva das incubadoras e nos construtos e fatores que precisam se focar para o 

aumento da internacionalização das empresas incubadas (ENGELMAN; ZEN; FRACASSO, 

2015; ARIAS-PÉREZ; BARAHONA, 2016; MIAN; LAMINE; FAYOLLE, 2016; AHMAD; 

2014; BRUNEEL et al., 2012; ETZKOWITZ, 2002).  

                                                           
22

 Capítulos 4.5.1: Análise dos Dados – Comparação entre os Rankings Relativos às Respostas dos Empreendedores e 

Gestores da Incubadora – INOVA METRÓPOLE-UFRN e 4.5.2: Análise dos Dados – Comparação entre os Rankings 

Relativos às Respostas dos Empreendedores e Gestores da Incubadora – ITNC-IFRN 
23

 Capítulo 4.5.3 Análise dos Dados – Comparação entre os Rankings Relativos às Respostas dos 

Empreendedores e Gestores da Incubadora – EMPREENDE 
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À luz do estudo realizado, é possível propor três categorias de estratégias para as 

incubadoras adotarem de modo a beneficiarem as empresas incubadas – estratégias de 

maximização de network, estratégias da gestão do conhecimento e da informação, e 

estratégias de aprimoramento técnico. O Quadro 48 resume essas estratégias: 

Quadro 48 – Estratégias Viáveis para Ampliar o Alcance da Internacionalização das Empresas Incubadas 

Tipo de 

Estratégia 

Pontos Principais 

Estratégias de 

maximização de 

network 

 Estabelecer critérios para construção de redes de relacionamento com o setor financeiro 

nacional e internacional, particularmente venture capitalists e angel investors que podem 

ser capazes de apoiar diretamente as empresas graduadas no processo de 

internacionalização. 

 O aperfeiçoamento do network começa já no próprio processo de seleção das 

incubadoras, ao desenvolver processos de seleção mais rigorosos, utilizando best 

practices de outros setores e de incubadoras mais avançadas, é possível envolver demais 

stakeholders, como investidores, fundações e especialistas técnicos no processo de 

seleção, alinhando assim os projetos às expectativas do mercado. 

 Criar uma rede de relacionamento mais ampla e próxima com as empresas graduadas 

para mitigar as barreiras vindas da falta de experiência dos atuais empreendedores e 

poder corrigir potenciais erros cometidos pela gestão da incubadora. 

 Investir na gestão da cadeia logística, tanto nacionais quanto internacionais através de 

parcerias com o setor privado e outros potenciais parceiros comerciais. As empresas 

precisam não apenas de investimento, mas também de acesso aos mercados para poder 

contornar os problemas de infraestrutura. 

 Estabelecer metas de incremento de parcerias nacionais e internacionais com 

instituições comerciais, incubadoras, universidades estrangeiras e órgãos 

governamentais, aumentando assim a variedade de oportunidades de network com 

setores relevantes da sociedade. 

 Criar um catálogo de eventos nacionais e internacionais relevantes para as empresas com 

foco em angel investors, startups, novas tecnologias e outras áreas relevantes e buscar 

desenvolver um plano de participação que envolva as empresas incubadas e graduadas.   

Estratégias de 

gestão do 

conhecimento e 

da informação 

 Coletar dados de todas as empresas graduadas, mesmo aquelas que não se 

internacionalizaram, para avaliar o desempenho em relação às expectativas da própria 

incubadora e de outras incubadoras, definindo assim critérios de competitividade.  

 Incorporar o processo de coleta de dados nos formulários de inscrição da incubadora e 

em checklists que acompanhem o progresso das empresas incubadas 

 Estabelecer uma estratégia de benchmarking entre incubadoras em diversos níveis, 

focando nos dados coletados das empresas graduadas.  

 Definir o potencial de internacionalização como ponto central para o recrutamento de 

futuros projetos, começando pela elaboração dos editais.  

 Auxiliar na elaboração de planos estratégicos de expansão para as empresas, tornando-

os um elemento essencial para o aceite do projeto.  

Estratégias de 

aprimoramento 

técnico 

 Desenvolvimento de soluções conjuntas entre as incubadoras, especialmente em seleção 

e treinamento para ratear custos e maximizar o network entre as empresas incubadas. 

 Definição de best practices para uso de redes sociais, especialmente redes profissionais 

como LinkedIn podem contribuir para a aproximação das empresas com stakeholders 

internacionais, maximizando network com baixo investimento. 

 Fazer melhor uso das opções de aprimoramento técnico presente nas universidades, 

integrando as incubadoras a outras atividades de pesquisa e extensão como empresas 

juniores, grupos de pesquisa, seminários especializados, etc.  

 A partir das necessidades percebidas de cada incubadora, estabelecer parcerias com 

incubadoras maiores e utilizá-las como modelo para benchmarking, criando assim um 

catálogo de best practice.  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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É preciso enfatizar que estas estratégias de um modo geral assim como os pontos 

específicos levantados são interdependentes, o que implica que elas se tornam mais eficientes 

na medida em que são desenvolvidas em conjunto.  Também é preciso enfatizar que são 

estratégias intensivas de capital intelectual – conhecimento, network e planeamento – assim, 

são factíveis, pois não impõe condições intransponíveis para as partes envolvidas.  

5.1 Limitações do trabalho 

 Este trabalho possui diversas limitações tanto em sua metodologia, no seu escopo, na 

veracidade dos resultados e no potencial para fomentar futuros projetos. Pode-se dizer que 

algumas das principais limitações dizem respeito a fatores como:  

 O instrumento de pesquisa não foi validado devido ao universo estudado, para 

estender esse trabalho em nível regional ou nacional, a validação do questionário é 

fundamental. 

 As questões de ordem inversa do questionário dos empreendedores precisam ser 

redesenhadas em futuros estudos para obedecer à mesma escala das demais questões.  

 É preciso decidir se a média simples pode mesmo ser usada como um fator para 

construção de um ranking para definir o potencial da internacionalização das empresas 

ou se é necessário um cálculo com média composta ou alternativa viável.  

 Dado o pequeno universo pesquisado, algumas das informações presente são 

extremamente voláteis, podendo mudar significativamente em pouco tempo.  

 Levando-se em conta as disparidades entre as incubadoras associadas às universidades 

públicas e privadas, seria interessante estudar a fundo a possibilidade de criar critérios 

alternativos dependendo do tipo de incubadora.  

 A literatura acerca das incubadoras e das barreiras à internacionalização tende a ter um 

foco regional, assim os conceitos, princípios e informações obtidos precisam ser 

necessariamente aplicados à realidade local.  

 As estratégias sugeridas neste trabalho ainda são pontos gerais e sua consecução 

requer um detalhamento técnico mais complexo.  
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6. Apêndices 

6.1 Questionário 1 – Empreendedores  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

UM ESTUDO SOBRE AS BARREIRAS NO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS 

EMPRESAS INCUBADAS EM NATAL/RN 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS EMPREENDEDORES DAS EMPRESAS INCUBADAS 

 

Solicitamos vossa colaboração para responder perguntas abaixo com o objetivo de entender as barreiras à 

internacionalização das empresas desta incubadora assim como o seu potencial para internacionalização. 

 

Todas as informações fornecidas serão tratadas de forma confidencial e apenas o resultado total da pesquisa será 

publicado.  

 

Nome da empresa:__________________________________________________________________________ 

 

Preencha na última coluna da tabela abaixo, conforme escala de 0 a 4, o seu nível de concordância quanto 

a cada uma das afirmações apresentadas a seguir: 

0. Não sei 

1. Discordo Totalmente 

2. Discordo Parcialmente 

3. Concordo Parcialmente 

4. Concordo Totalmente  
 

1 Minha empresa possui um plano estratégico orientado para a expansão internacional.   

2 O meu produto/serviço atende a uma demanda global.  

3 O meu produto/serviço possui características que o tornam competitivo em nível internacional.  

4 Eu possuo contatos estabelecidos com parceiros em nível internacional.   

5 Meu produto/serviço pode ser comercializado através de múltiplos canais de vendas.   

6 A estrutura da minha empresa está adequada/pode se adequar facilmente para atender ao mercado 

externo.  

 

7 Meu produto /serviço foi desenvolvido após estudar o comportamento de diferentes consumidores em 

nível global.  

 

8 Existem similaridades culturais entre o mercado local e o mercado de países vizinhos que facilitam a 

comercialização do meu produto.  

 

9 A minha empresa possui missão corporativa já definida e compreende a atuação internacional.   

10 Eu já exerci atividade empreendedora voltada para o mercado internacional.  

11 Eu já participei de feiras/congressos/eventos internacionais voltados para a atividade empreendedora.  

12 Meu histórico de estudos favorece o entendimento e/ou a atuação nos mercados internacionais.   

13 Eu domino pelo menos uma língua estrangeira.  

14 A expertise presente em meus produtos/serviços é única  

15 Minha empresa pode ser considerada uma startup de alta tecnologia.  

16 Eu possuo um planejamento estratégico voltado para o mercado internacional.  

17 Eu possuo acesso/contato com investidores internacionais.  

18 Eu considero a minha rede de relacionamentos com o mercado exterior satisfatória.   

19 A minha marca é adequada para atuação em mercados internacionais.  

20 A incubadora oferece recursos físicos adequados para o desenvolvimento da minha empresa com vistas 

à internacionalização. 

 

21 A incubadora oferece consultoria, aconselhamento, pesquisas e treinamento com vistas à 

internacionalização.  

 

22 A incubadora nos prepara para atender padrões internacionais de qualidade.   

23 O recrutamento na incubadora estabeleceu critérios focados na competência empreendedora dos 

candidatos.  
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24 Os critérios de seleção para as empresas na incubadora focaram projetos com produtos/serviços de 

natureza internacional.  

 

25 A incubadora fornece toda a informação que necessito referente ao processo de exportação.  

26 A incubadora constantemente organiza/oferece a oportunidade de participar de eventos internacionais.   

27 Minha rede de contatos favorece a transferência de tecnologias  

28 As eficiências/deficiências de meu produto/serviço foram estudadas de modo a favorecer um processo 

de inovação contínuo. 

 

29 O planejamento organizacional de minha empresa possui foco no processo de inovação e P;D.   

30 Os recursos em minha empresa são alocados com vistas à atividade inovadora.   

31 Meu produto/serviço é inovador.   

32 Minha empresa desenvolveu métodos inovadores de produção/comercialização de seus 

produtos/serviços. 

 

33 Meu produto/serviço foca essencialmente novos mercados ainda não atendidos por produtos/serviços 

existentes.  

 

34 Eu conheço e tenho acesso aos mecanismos de obtenção de crédito governamental.  

35 As taxas cambiais favorecem a expansão internacional de minha empresa.  

36 Para minha empresa, o mercado externo é mais competitivo que o mercado interno.  

37 Minha empresa possui patente(s) protegida(s) internacionalmente.  

38 A qualidade da mão-de-obra local dificulta a internacionalização de minha empresa.   

39 A qualidade da mão-de-obra no exterior dificulta a internacionalização de minha empresa.  

40 As barreiras comerciais/ alfandegárias que minha empresa enfrentaria nos mercados internacionais 

alvos dificultaria o processo de internacionalização.   

 

41 Eu conheço as variações de regulações entre meu país e o meu mercado internacional alvo.   

42 Eu entendo as restrições legais envolvidas no processo de internacionalização.  

43 Eu conheço os melhores canais para transferência de fundos.   

44 Minha empresa possui acesso à infraestrutura adequada para expandir internacionalmente.   

45 Minha empresa possui um planejamento financeiro/orçamentário que engloba a diminuição de custos 

logísticos relacionados à expansão internacional.  

 

Questões Complementares:  

 

1) Sexo 

 

(  ) Masculino 

(   ) Feminino 

2) Idade 

 

(   ) Menos de 21 anos 

(   ) Entre 21 e 30 anos 

(   ) Entre 30 e 40 anos 

(   ) Mais de 40 anos 

3) Escolaridade 

 

(   ) 2º Grau Incompleto 

(   ) 2º Grau Completo 

(   ) Superior Incompleto 

(   ) Superior Completo 

(   ) Pós-graduação incompleta 

(   )Pós-graduação completa.  

 

4) Atualmente trabalha? 

 

(   ) Não, me dedico apenas à 

empresa. 

(   ) Não, sou estudante. 

(   ) Sim, sou autônomo/possuo 

outra empresa. 

(   ) Sim, trabalho no setor privado. 

(   ) Sim, trabalho no setor público.  

5) Tempo de constituição da empresa:  

 

(   ) Menos de 1 ano 

(   ) Entre 1 a 2 anos 

(   ) Entre 2  a 3 anos 

(   ) Entre 3 a 4 anos 

(   ) Mais de 4 anos 

 

6) Qual é o número de colaboradores da empresa?  

 

(   ) Trabalho só 

(   ) Entre 1 e 3 

(   ) Entre 4 e 6 

(   ) Entre 7 e 10 

(   ) Mais de 10 

7) Em que ramo sua empresa melhor se enquadra? 

 

........................................................................................................................................................................ ............ 

  

8) Quais são as três principais INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA (em ordem de importância) com 

as quais a sua empresa interage? 

1) .......................................................................................................................... ...................................................... 

  

2) .................................................................................................................................................................................  

 

3)........................................................................................................................... ...................................................... 
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6.2 Questionário 2 – Incubadoras 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

UM ESTUDO SOBRE AS BARREIRAS NO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS 

EMPRESAS INCUBADAS EM NATAL/RN 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS GESTORES DAS INCUBADORAS 

 

Solicitamos vossa colaboração para responder perguntas abaixo com o objetivo de entender as barreiras à 

internacionalização das empresas desta incubadora assim como o seu potencial para internacionalização. 

 

Todas as informações fornecidas serão tratadas de forma confidencial e apenas o resultado total da pesquisa será 

publicado.  

 

Nome da Incubadora:_______________________________________________________________________ 

 

Preencha na última coluna da tabela abaixo, conforme escala de 0 a 4, o seu nível de concordância quanto 

a cada uma das afirmações apresentadas a seguir: 

0. Não sei 

1. Discordo Totalmente 

2. Discordo Parcialmente 

3. Concordo Parcialmente 

4. Concordo Totalmente  
 

1 A incubadora auxilia as empresas incubadas na criação de um plano estratégico orientado para a 

expansão internacional.  

 

2 Os produto/serviços das empresas incubadas atendem a uma demanda global.  

3 Os produto/serviços das empresas incubadas possuem características que as tornam competitivas em 

nível internacional. 

 

4 A incubadora possui contatos estabelecidos com parceiros em nível internacional.   

5 Os produto/serviços das empresas incubadas podem ser comercializados através de múltiplos canais 

de vendas.  

 

6 A estrutura das empresas incubadas está adequada/pode se adequar facilmente para atender ao 

mercado externo.  

 

7 Os produto/serviços das empresas incubadas foram desenvolvidos após estudar o comportamento de 

diferentes consumidores em nível global.  

 

8 Existem similaridades culturais entre o mercado local e o mercado de países vizinhos que facilitam a 

comercialização dos produto/serviços das empresas incubadas. 

 

9 As empresas incubadas possuem missão corporativa já definida e compreende a atuação 

internacional. 

 

10 A incubadora exerce atividades voltadas para o mercado internacional.  

11 A incubadora participa de feiras/congressos/eventos internacionais voltados para a atividade 

empreendedora. 

 

12 A incubadora promove estudos para o entendimento e/ou a atuação nos mercados internacionais.   

13 A incubadora oferece oportunidades para o aprendizado de línguas estrangeiras  

14 A maioria das empresas incubadas oferece algo único no mercado.   

15 A maioria das empresas incubadas é composta por startups de alta tecnologia.  

16 A incubadora estimula o planejamento estratégico das empresas incubadas voltado para o mercado 

internacional. 

 

17 A incubadora possui acesso/contato com investidores internacionais.  

18 A incubadora possui uma rede de relacionamentos com o mercado exterior satisfatória.   

19 A incubadora analisou a marca das empresas de modo a definir se são adequadas para atuação em 

mercados internacionais. 

 

20 A incubadora oferece recursos físicos adequados para o desenvolvimento das empresas com vistas à 

internacionalização. 

 

21 A incubadora oferece consultoria, aconselhamento, pesquisas e treinamento com vistas à  
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internacionalização.  

22 A incubadora prepara os empreendedores para atender padrões internacionais de qualidade.   

23 O recrutamento na incubadora estabeleceu critérios focados na competência empreendedora dos 

candidatos.  

 

24 Os critérios de seleção para as empresas na incubadora focaram empresas com produtos/serviços de 

natureza internacional.  

 

25 A incubadora fornece toda a informação necessária referente ao processo de exportação.  

26 A incubadora constantemente organiza/oferece a oportunidade de participar de eventos 

internacionais.  

 

27 A incubadora mantem uma rede de contatos que favorece a transferência de tecnologias.  

28 A incubadora prove o estudo das eficiências/deficiências dos produtos/serviços incubados de modo a 

favorecer um processo de inovação contínuo. 

 

29 A incubadora estimula um planejamento organizacional nas empresas com foco no processo de 

inovação e P;D.  

 

30 A incubadora orienta as empresas a alocarem recursos com vistas à atividade inovadora.   

31 Um produto/serviço inovador é um critério utilizado pela incubadora para selecionar empresas.  

32 A incubadora favorece o desenvolvimento de métodos inovadores de produção/comercialização de 

seus produtos/serviços. 

 

33 A incubadora favorece empresas cujos produtos/serviços focam essencialmente novos mercados 

ainda não atendidos por produtos/serviços existentes.  

 

34 A incubadora oferece acesso à informação e meios de obtenção de crédito governamental.  

35 A incubadora oferece treinamento relativo à minimização de riscos cambiais.  

36 A incubadora dá suporte/estimula o estudo comparativo entre o mercado interno e os mercados 

externos alvos das empresas incubadas.  

 

37 A incubadora oferece auxílio na busca e obtenção de patentes.   

38 A incubadora oferece treinamentos específicos voltados ao recrutamento, seleção e desenvolvimento 

da mão-de-obra local.  

 

39 A incubadora possui contatos internacionais que facilitam o recrutamento, seleção e 

desenvolvimento de mão-de-obra no exterior.  

 

40 A incubadora oferece informação/treinamento para o entendimento das barreiras comerciais/ 

alfandegárias nos principais mercados alvos 

 

41 A incubadora favorece o intercâmbio de informações com relação às variações de regulações entre o 

mercado local e o internacional.  

 

42 A incubadora oferece informação/treinamento para o entendimento das restrições legais à expansão 

internacional.  

 

43 A incubadora oferece informação/treinamento com relação à utilização dos melhores canais para 

transferências de fundos.   

 

44 A incubadora facilita o entendimento e acesso à infraestrutura adequada para expansão internacional.  

45 A incubadora oferece informação/treinamento relativo ao planejamento financeiro/orçamentário que 

engloba a diminuição de custos logísticos relacionados à expansão internacional.  

 

 

Quais são as três principais INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA (em ordem de importância) com as 

quais a Incubadora interage? 

 

1) .......................................................................................................................... ....................................................... 

2) .................................................................................................................................................................................  

3) .......................................................................................................................... ....................................................... 

 

Questões Complementares:  
1.  A incubadora acompanha o desempenho das empresas graduadas?  (   ) Sim (   ) Não 

2.  Das empresas graduadas quantas sucederam em se expandir no mercado internacional? 

(   ) A incubadora não tem acesso a essa informação (   ) Menos de 2%  (   ) Entre 2 e 5% 

(   ) Entre 5% e 8% (   ) Entre 8% e 10%  (   ) Mais de 10% 
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